ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA
CONCORRÊNCIA N ° . 00001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220712CR00001
ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
OBJETO:
Contratação, tipo "melhor técnica”, de agência de publicidade para: realização de estudo,
planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão
da execução externa, compra de midia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender
ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou
serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público
em geral; Planejamento e execução de pesqui.

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
Neste ato, em decorrência da documentação inerente, abre-se o 1° volume dos autos do Processo
n°

V ol

00001/2022

em

01

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA
CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220712CR00001
ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves- Centro Administrativo - Cajazeiras - PB
CEP: 58900-000 - Tel.: (083) 3531-2534.
OBJETO:
Contratação, tipo "melhor técnica", de agência de publicidade para: realização de estudo,
planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão
da execução externa, compra de midia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender
ao principio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou
serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público
em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em
consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material criados
pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
ELEMENTOS BÁSICOS DO PROCESSO:
SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME
PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO
MINUTA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
PARECER JURÍDICO - APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
PUBLICIDADE DO CERTAME - DIVULGAÇÃO
COMPROVANTES DE ENTREGA - INTERESSADOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS
ATA E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA
QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS - MAPA DE APURAÇÃO
RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS
PARECER JURÍDICO - ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONTRATO CORRESPONDENTE
PUBLICAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Cajazeiras - PB, 12 de Julho de 2022.
Senhor Prefeito,
Solicitamos que seja autorizado à Comissão Permanente de Licitação deste órgão, realizar
procedimento licitatório, na modalidade exigida pela legislação em vigor, destinado a:
Contratação, tipo "melhor técnica", de agência de publicidade para: realização de estudo,
planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão
da execução externa, compra de midia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender
ao principio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou
serviços, de difundir idéias, principios, iniciativas ou instituições ou de informar o público
em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em
consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material criados
pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
Justificativa para a necessidade da solicitação:
A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e
informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da
devida efetivação de serviço para suprir demanda específica - Contratação, tipo "melhor
técnica", de agência de publicidade para: realização de estudo, planejamento, conceituação,
concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra
de mídia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e
ao direito à informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir idéias,
princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral; Planejamento e
execução de pesqui -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de
interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a
promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.
Informamos que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a
devida execução do objeto a ser licitado, conforme consulta efetuada ao setor responsável.
Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação pela sua total relevância e
pertinência, ficamos a inteira disposição para maiores informações e demais esclarecimentos
que forem julgados necessários.
Em anexo, elementos que instruem a presente Solicitação.
Atenciosamente,

JÒSE ANCHIETA CESAR DE LIMA
Secretário
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PROJETO BÁSICO
LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
1.

INTRODUÇÃO

O presente documento tem o objetivo de estabelecer o conjunto de requisitos para o processo
administrativo que deverá proceder a licitação para a contratação de uma agência de
publicidade e propaganda para os serviços de divulgação institucional da Prefeitura Municipal
de Cajazeiras.
O serviço de publicidade que se pretende contratar é, predominantemente, de atividade
intelectual e criativa. Assim, para a realização da concorrência, o tipo “melhor técnica” se
mostra como o mais adequado.
Ressalte-se que nesse tipo de licitação o componente preço também está presente, pois, como
bem definido pelo TCU, em seu Manual de Licitações e Contratos, nesse “tipo de licitação, a
proposta mais vantajosa para a Administração é escolhida após negociação das condições
ofertadas com a proponente melhor classificada”. Assim, não resta dúvida que a escolha da
melhor proposta técnica resulta do conjunto mais adequado de estratégias e o melhor preço
entre as propostas melhores classificadas.
Pelo exposto, tratando-se de serviço de natureza, eminentemente, intelectual, verifica-se que o
tipo “melhor técnica” adequa-se ao determinado pelo art. 5o da Lei n° 12.232/2010 e toma-se a
melhor opção para a contratação de serviços de publicidade.
2.

OBJETO

2.1. O objeto da licitação é a Contratação, através de licitação, na modalidade “concorrência
pública”, tipo “melhor técnica”, de agência de publicidade para: realização de estudo,
planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão
da execução externa, compra de mídia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender
ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou serviços,
de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral;
Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em
consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material
criados pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,
conforme a Lei 12.232/2010.
2.1.1. Também fazem parte do objeto do certame, como atividades complementares, os
serviços especializados pertinentes a:
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de

geração de conhecimento relativos à execução do contrato;
b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária
destinada a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância
com novas tecnologias;
c) à produção e à execução técnica das peças e/ou material criados pela agência contratada.
2.1.1.1. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem
terão a finalidade específica de:
a) gerar conhecimento sobre o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras,
o público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou
peças;
b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;
c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias realizadas
em decorrência da execução do contrato.
2.1.1.2. E vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações previstas na alínea “a” do subitem
2.1.1 de matéria estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária
ou com o objeto do contrato de prestação de serviços de publicidade.
2.1.2 É vedado incluir outros serviços não previstos nos itens 2.1 e 2.1.1, em especial as
atividades de promoção, de patrocínio, de relações públicas, de assessoria de comunicação
e de imprensa e a realização de eventos festivos de qualquer natureza, conforme preconiza
a Lei n° 12.232/2010.
2.1.3 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem anterior, os
patrocínios publicitários de projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que
funcionem como veículos de divulgação.
2.1.3.1. Os patrocínios publicitários, mencionados no item 2.1.3, os quais não são vedados,
correspondem aos projetos de mídia realizados por meio da compra de espaços e/ou tempo
publicitários em veículos de comunicação e divulgação, decorrentes da necessidade de
associar uma marca, produto ou mensagem à transmissão de algum evento e/ou projeto
esportivo, cultural, informativo ou de entretenimento.
2.1.4. Os serviços abrangem as ações de publicidade institucional e de utilidade pública,
sobre todos os assuntos e temas de competência ou interesse do Poder Executivo.
2.2. Para a prestação dos serviços de publicidade será contratada 01 (uma) agência de
propaganda, doravante denominada agência, licitante ou contratada.
2.2.1. Os serviços objeto da presente licitação serão contratados com agência de
propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei n° 4.680/1965 e que tenham
obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento, nos termos do art. 4o da Lei n°
12.232/2010.
2.2.2. A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura, em conformidade com o art. 3o da
Lei n° 4.680/1965, na contratação de fornecedores de bens e serviços especializados, para a
execução das atividades complementares de que trata o subitem 2.1.1, e de veículos e
demais meios de divulgação, para a transmissão de mensagens publicitárias.
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2.2.3. A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de
serviços exclusivos da própria contratada.
2.2.4. Não se incluem na vedação à subcontratação os serviços complementares que, pela
característica intrínseca do serviço de publicidade, precisam ser realizados por outra pessoa
jurídica.
2.2.5. A agência atuará de acordo com solicitação da Prefeitura e suas diretrizes, regras e
normativas estabelecidas.
2.2.6. O produto final decorrente da execução do objeto desta licitação será propriedade da
Prefeitura, sendo, portanto, proibida a sua divulgação por qualquer meio ou sua reprodução
total ou parcial sem expressa autorização, ficando o contratado sujeito às penalidades
aplicáveis.
3. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
3.1. O contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, na forma do art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
subsequentes.
4. VALIDADE DA PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da
sessão pública estipulada para entrega dos envelopes à Comissão Permanente de Licitação.
5. CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO
5.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma:
a) Percentual de desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante, a ser
concedido ao Anunciante, baseados na tabela de preços do Sindicato das Agências de
Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta apresentada pelo licitante
vencedor;
b) Honorários (em percentual), incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art.
11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários (em percentual), incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes:
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I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou
material publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos
do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários (em percentual), incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, em consonância com novas tecnologias.
e) Pela percepção do desconto de agência, à base de um percentual bruto de 20% (vinte
por cento) dos preços de tabela ou dos preços acertados para veiculação, concedido pelos
veículos de comunicação, em conformidade com o artigo 11 da Lei n. 4.680/65.

5.2. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência,
quando da utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a esta tenham sido
eventualmente concedidos por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária
pertinente a este contrato.
5.3. Sobre o valor das faturas de serviços de veiculação que tenham sido contemplados
com o “desconto de agência” não incidirão os honorários sobre os serviços e suprimentos
externos contratados.
5.4. Os honorários sobre os custos comprovados dos serviços autorizados e executados por
terceiros não deverão incidir sobre os tributos que forem adicionados aos preços desses
serviços.
5.5. Na reutilização de peças publicitárias por período igual ao inicialmente pactuado, o
percentual sobre o cachê original a ser pago pela CONTRATANTE a atores, modelos e
locutores, pelos direitos de uso de imagem e som de voz, será de, no máximo, 50%
(cinquenta por cento).
5.6. Na reutilização de peças publicitárias por período igual ao inicialmente pactuado, o
percentual sobre o valor dos direitos autorais de obras consagradas incorporadas a peças
publicitárias a ser pago pela CONTRATANTE aos detentores desses direitos será de, no
máximo, 50% (cinquenta por cento).
5.7. Os leiautes, roteiros e similares reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.
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5.8. Na prorrogação, o ANUNCIANTE poderá renegociar os percentuais de remuneração
praticados com a contratada, com base em pesquisa de preços, com vistas a obter maior
vantajosidade para a Administração, no decorrer da execução do contrato.
6. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA)
6.1. Para qualificação técnica será(ão) exigido(s) atestado(s) de capacidade técnica, bem como
cópia do certificado de qualificação técnica de funcionamento, obtido perante o Conselho
Executivo de Normas-Padrão (CENP) ou por entidade equivalente, legalmente reconhecida
como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda, de que
trata § Io do art. 4o da Lei n° 12.232 de 29/04/2010.
6.1.1. No caso de certificado de entidade equivalente, o licitante deverá apresentar a Lei que
reconheceu a entidade como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de
propaganda.
7. ENTREGA DA PROPOSTA TÉCNICA
7.1. A Proposta Técnica deverá ser entregue acondicionada nos Invólucros n° 1, n° 2 e n° 3.
Invólucro n° 1
7.1.1 No Invólucro n° 1 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária - Via
Não Identificada, cuja formatação geral está definida nos itens 9.1 e 9.2 deste instrumento e a
formatação específica de seus subcritérios está definida no item 9.3.
7.1.1.1. Só será aceito o Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada que estiver
acondicionado no invólucro padronizado fornecido, obrigatoriamente, pela ANUNCIANTE,
conforme a seguir:
a) O invólucro padronizado deverá ser retirado pela interessada no local indicado no Edital;
b) O invólucro padronizado só será entregue à agência que o solicite formalmente.
7.1.1.2. O Invólucro n° 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica.
7.1.1.3. Para preservar - até a abertura do Invólucro n° 2 - o sigilo quanto à autoria do Plano de
Comunicação Publicitária, o Invólucro n° 1 não poderá:
a) Ter nenhuma identificação;
b) Apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da
licitante;
c) Estar danificado ou deformado pelas peças, material e/ou demais documentos nele
acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante, bem como seu conteúdo
deve estar perfeitamente alocado em seu interior.
Invólucro n° 2
7.1.2 No Invólucro n° 2 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária - Via
Identificada, de que trata o subitem 9.4.
7.1.2.1 O Invólucro n° 2 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte
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identificação: Invólucro n° 2 Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária - Via
Identificada Nome Empresarial e CNPJ da licitante - Concorrência n° 00001/2022.
7.1.2.2. O Invólucro n° 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às
informações de que trata, até sua abertura.
7.1.2.3. O objetivo exclusivo do envelope n° 2 é a posterior identificação, para fins do
computo geral de notas, das autoras do Invólucro n° 1, sendo seu conteúdo apenas usado
como parâmetro de reconhecimento destas propostas.
Invólucro n° 3
7.1.3. No Invólucro n° 3 deverão estar acondicionados a Capacidade de Atendimento, o
Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de que tratam os
subitens 9.5 a 9.10.
7.1.3.1. O Invólucro n° 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte
identificação: Invólucro n° 3 Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento, Repertório e
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação. Nome empresarial e CNPJ da licitante
- Concorrência n° 00001/2022.
7.1.3.2. O Invólucro n° 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às
informações de que trata, até sua abertura, sendo desaconselhado o uso de caixas,
envelopes e embalagens de dimensões superiores a lO.OOOcm3 que dificultem o manejo do
seu conteúdo.
7.1.3.2.1. O uso de embalagens de dimensões superiores às definidas neste termo para o
invólucro 3 acarreta em automática desclassificação da licitante.
7.1.3.3. O Invólucro n° 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou
outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e
possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
8. ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1.
A Proposta de Preços deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação,
acondicionada no Invólucro n° 4.
Invólucro n° 4
8.1.1. O Invólucro n° 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte
identificação: Invólucro n° 4 Proposta de Preços Nome empresarial e CNPJ da licitante Concorrência n° 00001/2022.
8.1.2. O Invólucro n° 4 será providenciado pela licitante e pode ser constituído de
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às
informações de que trata, até sua abertura.
8.1.3. O conteúdo do invólucro n° 4 deve-se ater aos modelos e especificações definidos
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neste termo, sendo desconsideradas as propostas que a fizerem de forma dissonante dos
elementos aqui instituídos.
9. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
9.1 A licitante deverá apresentar sua Proposta Técnica estruturada de acordo com os quesitos e
subquesitos a seguir:
Quesitos Subquesitos
I. Plano de Comunicação Publicitária
a) Raciocínio Básico
b) Estratégia de Comunicação Publicitária
c) Ideia Criativa
d) Estratégia de Mídia e Não Mídia
II Capacidade de Atendimento
III. Repertório
IV. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação
9.1.1. A Proposta Técnica será redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras.
Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada
9.2. O Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada deverá ser apresentado da
seguinte forma:
a) Em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda;
b) Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2 , ambas em branco, não
deverão ser usadas sobrecapas em plástico, acetato ou qualquer outro material;
c) Conteúdo impresso em papel A4, tipo offset ou equivalente, branco, com 75 gr/m2 a 90
gr/m2 , orientação retrato;
d) Espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda;
e) títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos;
1) Espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e entretítulos e
entre parágrafos;
g) Alinhamento justificado do texto;
h) Texto e numeração de páginas em fonte ‘arial’, cor ‘automático’, tamanho ‘12 pontos’, sem
prejuízos das exceções dispostas nos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3;
i) Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página interna, em
algarismos arábicos, no canto inferior direito da folha;
j) Sem identificação da licitante.
k) Não serão permitidas notas de rodapé no corpo do texto a nenhum título, exceto como
adjuvante dos gráficos e tabelas, nos itens em que estes são expressamente permitidos.
9.2.1. As especificações do subitem 9.2 não se aplicam às peças tangibilizadas de que trata a
alínea ‘b’ do subitem 9.3.3.
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9.2.2. Os subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação Publicitária poderão
ter gráfico e ou tabela, observadas as seguintes regras:
a) Os gráficos ou tabelas poderão ser editados em cores;
b) Para os dados e informações dos quadros e ou tabelas recomenda-se edição na fonte
‘arial’, preferencialmente, em estilo ‘normal’, cor ‘automático’, tamanho ‘10 pontos’;
c) Apenas as páginas em que estiverem inseridos os gráficos e ou tabelas poderão ser
apresentadas em papel A3 dobrado.
Nesse caso, para fins do limite previsto no subitem 9.2.6, o papel A3 será computado duas
folhas de papel A4, respeitadas as margens previstas nas laterais das páginas, conforme
definido no item 9.2 deste edital, alínea d.
9.2.3. Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito Estratégia de Mídia e Não
Mídia poderão ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos
e poderão ser editados em cores.
9.2.3.1 Apenas as páginas em que estiverem inseridos os gráficos, tabelas e planilhas desse
subquesito poderão ser apresentadas em papel A3 dobrado.
9.2.4 Os exemplos de peças e/ou material integrantes do subquesito Ideia Criativa serão
apresentados separadamente do caderno de que trata o subitem 9.2, apesar de integrarem o
mesmo envelope.
9.2.4.1 Esses exemplos devem adequar-se às dimensões do Invólucro n° 1, cabendo à
licitante atentar para o disposto no item 7.1.1.3, e demais exigências deste projeto básico.
9.2.4.2 Não é permitido que as peças sejam coladas em pranchas ou similares que possam
determinar a identidade da licitante, nem o uso de passpartout ou assemelhados. Quando
impressas, deve-se usar o padrão de gramatura de papel proposto (75 gr/m2 a 90 gr/m2 ),
além de respeitar a sugestão de exposição em folha que, quando dobrada e fechada,
mantenha o formato A4 de forma a permitir sua melhor inserção e manuseio no invólucro
padrão sem maiores transtornos à subcomissão técnica.
9.2.5 Os textos do Raciocínio Básico, da Estratégia de Comunicação Publicitária e da Ideia
Criativa estão limitados, no conjunto, a 10 páginas.
9.2.6 Os textos da Estratégia de Mídia e Não Mídia não têm limitação quanto ao número de
páginas.
9.2.7 Para fins desta licitação, consideram-se como Não Mídia os meios que não implicam
a compra de espaço e/ou tempo em veículos de divulgação para a transmissão de
mensagens publicitária.
9.2.8 Podem ser utilizadas páginas isoladas com a finalidade de identificar as etapas do
Plano de Comunicação Publicitária Ruação e sua população (dados sociodemográficos) no
estado e na região. O texto deverá contemplar:
a) diagnóstico e intepretação dos desafios e problemas de comunicação do briefing
introduzindo o trabalho da candidata;
b) considerações de público alvo da Prefeitura e da campanha em específico tratada no
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briefing;
c) premissas básicas para o desenvolvimento da estratégia de comunicação que será
desenvolvida pela agência candidata nos itens que virão a seguir deste, incluindo a prioridade
com que estas premissas devem ser atendidas nas estratégias subsequentes.
9.3.2 Estratégia de Comunicação Publicitária: Derivado diretamente das considerações já
apresentadas no item anterior, se constitui de apresentação pela licitante das linhas gerais da
proposta para suprir os desafios e problemas - geral e específicos - de comunicação a serem
enfrentados e alcançar os objetivos previstos no Briefing, compreendendo:
a) explicitação e defesa do partido temático e do conceito que, de acordo com seu raciocínio
básico, devem fundamentar a proposta de solução publicitária, partindo do tema chave
proposto no briefing, descartando soluções eventualmente consideradas, inicialmente, na
estratégia e justificando seu descarte;
b) explicitação e defesa dos principais pontos da Estratégia de Comunicação Publicitária
sugerida, no que destacamos:
I. Definições sobre o comportamento dos públicos da campanha, formulando hipóteses e
diagnósticos alicerçados em dados reconhecidos;
II. Definições sobre o conteúdo que deve estar inserido na campanha, em particular sobre o
conteúdo e forma de abordar o público definido, norteando os itens que serão corporificados
nas peças da relação presente na ideia criativa;
III. Desdobramentos posteriores da campanha, determinando como esta abordagem irá gerar
longevidade a campanha;
IV. Definições temporais sobre o período correto de realizar a campanha, diante das
diretrizes presentes;
V. Definições relativas ao modo de realizar a estratégia de campanha, em particular diretrizes
gerais sobre os suportes midiáticos, instrumentos ou ferramentas que serão utilizados e razões
que suportam essas diretrizes.
9.3.3 Ideia Criativa: apresentação pela licitante de campanha publicitária, observadas as
seguintes disposições:
a) Apresentar relação de todas as peças e/ou material que julgar necessários para a execução
da sua proposta de estratégia de comunicação publicitária, como previsto no anteriormente,
com comentários sobre a construção criativa de cada peça e/ou material, podendo ser em texto
corrido ou tópicos, a critério dos licitantes;
b) Da relação prevista na alínea anterior, escolher e apresentar como exemplos as peças e/ou
material que julgar mais indicados para corporificar objetivamente sua proposta de solução
do(s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou específico, de comunicação, conforme explicitado
na estratégia de comunicação publicitária. As peças exemplificadas devem estar indicadas de
forma clara no texto descrito na alínea anterior.
c) Os comentários mencionados na alínea ‘a’ do subitem 9.3.3 estão circunscritos à
especificação de cada peça e/ou material e à explicitação das funções táticas que se pode
esperar de cada peça e/ou material e a sua detalhada especificação no caso das peças não
corporificadas que eventualmente irão compor a campanha, bem como de suas técnicas
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construtivas quando pertinente;
d) Os exemplos de peças e/ou material de que trata a alínea ‘b’ do subitem 9.3.3 estão
limitados a 5 (cinco), independentemente do meio de divulgação, do tipo ou característica da
peça e/ou material, podendo ser apresentados sob qualquer forma impressa - desde roteiro,
layout e/ou storyboard impressos, para qualquer meio; descritivos e gráficos impressos para
protótipo; detalhamento impresso de roteiros para realização de peças destinadas a rádio e
internet;
I. Todos os exemplos devem ser apresentados, exclusivamente, em substrato papel, conforme
demais normativas do certame;
II. Se a campanha proposta pela licitante previr número de peças e/ou material superior ao que
pode ser apresentado na forma ‘exemplificada’, a relação prevista na alínea ‘a’ do subitem
9.3.3 deverá ser elaborada em dois blocos (de texto ou de tópicos, conforme escolha da
licitante): um para as peças e/ou material apresentados como exemplos (peças tangibilizadas)
e outro para o restante que não será exemplificado (peças não tangibilizadas);
III. As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho real ou reduzido, desde que não
prejudique sua leitura, sem limitação de cores, sem suporte e/ou passe-partout. Peças que não
se ajustem às dimensões do Invólucro n° 1 podem ser dobradas;
IV. Cada peça e/ou material impresso deverá trazer indicação sucinta (exemplos: cartaz,
roteiro de filme TV, roteiro de spot para rádio, anúncio em revista, frames de banner para
internet, etc.) destinada a facilitar seu cotejo, pelos integrantes da Subcomissão Técnica, com
a relação comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem 9.3.3;
e) Para fins de computo das peças que podem ser apresentadas ‘exemplificadas’, até o limite
de que trata o subitem 9.3.3, devem ser observadas as seguintes regras:
I. as reduções e variações de formato serão consideradas como novas peças;
II. cada peça apresentada como parte de um kit será computada no referido limite;
III. peça sequencial, para qualquer meio (a exemplo de anúncio para revista e jornal e de
painéis sequenciais de mídia exterior - outdoor, envelopamento de veículos, adesivagem de
fingers - entre outros), apenas será considerada uma peça se o conjunto transmitir mensagem
única;
IV. um hotsite e todas as suas páginas serão considerados uma peça;
V. um filme e o hotsite em que se encontra hospedado serão considerados duas peças;
VI. um banner e o hotsite para o qual ele esteja direcionado serão considerados duas peças;
VII. um hotsite cuja página de abertura e/ou demais páginas internas sejam formadas por
animações ou imagens captadas, formando um conjunto integrado ao hotsite, será considerado
apenas uma peça.
9.3.4 Estratégia de Mídia e Não Mídia - constituída de:
a) Texto de apresentação em que a licitante explicitará e justificará a estratégia e as táticas
recomendadas, em consonância c
om a estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e em função da verba referencial
indicada no Briefmg anexo a este edital, sob a forma de textos, métricas, tabelas, gráficos e
planilhas;
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b) Texto diagnóstico sobre os públicos da campanha contemplados, seu consumo de mídia e
perfis embasados em pesquisas e dados reconhecidos, sempre alicerçados em elementos
demográficos e psicográficos, servindo de apoio aos argumentos oferecidos, o que inclui
gráficos e tabelas referentes a estes conteúdos;
c) Texto com considerações detalhadas sobre as táticas de mídia propostas e números relativos
ao alcance do plano proposto, permitindo a inclusão de tabelas e informações sobre as
estratégias de flight propostas;
d) Simulação de plano de distribuição em que a licitante identificará todas as peças e/ou
materiais destinados à veiculação, exposição ou distribuição, sob a forma de textos, métricas,
tabelas, gráficos e planilhas que embasem as normativas técnicas utilizadas pelas candidatas
para esta distribuição.
Todas as peças e material que integrarem a relação comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem
9.3.3 deverão constar dessa simulação, com seus respectivos períodos de distribuição das peças
e/ou material e quantidades de inserção destes materiais;
e) Resumo geral com informações sobre, ao menos:
I. Os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de divulgação,
separadamente por meios;
II. Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e/ou na execução técnica de cada
peça destinada a veículos de divulgação;
III. Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça e ou material de
não mídia com as respectivas quantidades a serem produzidas;
IV. Demais valores (absolutos e percentuais) que incluam o orçamento do exercício, inclusive
custos de pesquisa e eventuais reservas técnicas designadas.
f) Quanto aos valores desta simulação, devem ser observados:
I. Os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser considerados os de tabela
cheia, vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação;
II. Deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos veículos
de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. Não será necessário especificar os custos internos e honorários sobre serviços de
fornecedores.
Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada
9.4. O Plano de Comunicação Publicitária —Via Identificada, constitui-se do mesmo conteúdo
da via não identificada, sem os exemplos de peças e ou material da Ideia Criativa, com a
identificação da licitante. Deve ser datado e assinado na última página e rubricado nas demais,
por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos,
devidamente identificado, uma vez que não tem como propósito qualquer tipo de avaliação
técnica, sendo apenas referência para cotejamento dos conteúdos no momento final da
avaliação desta etapa do certame.
Capacidade de Atendimento
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9.5 A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem a
Capacidade de Atendimento em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel
A4, em fonte 'arialu tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir
da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de
representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado.
9.5.1 Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 9.5 poderá
ser editada em papel A3 dobrado.
9.5.2 Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no subitem 9.5
não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste
do Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a identificação
da autoria deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
9.5.3 Não há limitação de número de páginas para apresentação do conteúdo do caderno da
Capacidade de Atendimento.
9.6 A Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, diagramas,
fotos e outros recursos, por meios dos quais a licitante apresentará:
a) relação nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com a especificação do
início de atendimento de cada um deles;
a. 1 Considera-se “à época da licitação” a data para entrega do presente caderno.
b) a quantificação e a qualificação dos profissionais que poderão ser colocados à
disposição da execução do contrato, discriminando-se todas as áreas fundamentais: estudo;
planejamento; criação; produção de rádio, produção em RTV e internet; produção gráfica;
mídia e atendimento e tipo de disponibilidade desses funcionários;
c) as instalações, a infraestrutura física, infraestrutura de Tecnologia da Informação
(hardware e software), segurança de fluxo de dados, de processos e os recursos materiais
que estarão à disposição para a execução do contrato;
d) a sistemática de atendimento e discriminação dos prazos a serem praticados em forma
clara, em condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha, na
elaboração de plano de mídia e fluxo de trabalho;
e) a discriminação detalhada das informações de marketing e comunicação, das pesquisas
de audiência, dos periódicos assinados e da(s) auditoria(s) de circulação e controle de
mídia (com suas respectivas abrangências) que colocará regularmente à disposição da
ANUNCIANTE, sem ônus adicionais, na vigência do contrato.
Repertório

9.7 A licitante deverá apresentar os documentos, informações, peças e material que
constituem o Repertório em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4,
em fonte ‘arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da
primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de
representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado.
9.7.1 Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 9.7 poderá
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ser editada em papel A3 dobrado.
9.7.2 Os documentos e informações e o caderno específico, mencionados no subitem
precedente, não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que
conste do Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a
identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
9.7.3 Não há limitação de número de páginas para o conteúdo do caderno de apresentação do
Repertório.
9.8 O repertório é composto por um conjunto de trabalhos produzidos e veiculados pelo
licitante, na seguinte forma: a) um DVD contendo até 03 (três) comerciais para televisão; b) um
CD contendo até 03 (três) spots e/ou jingles para rádio; c) um conjunto de até 03 (três)
anúncios destinados à mídia impressa;
9.8.1 Para cada peça e/ou material, deverá ser apresentada ficha técnica e texto resumo com a
indicação sucinta do problema que se propôs a resolver e parâmetros de construção da peça,
além da identificação da licitante e de seu cliente, título, data de produção, período de
veiculação, exposição e/ou distribuição e, no caso de veiculação, menção de pelo menos um
veículo que divulgou cada peça e outras questões pertinentes à alocação de verba, quando
recomendável.
9.8.2 As peças e ou material devem ter sido veiculados, expostos ou distribuídos a partir de Io
de janeiro de 2017.
9.8.2.1 As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD, CD, ou em pendrive, executável
em qualquer computador com sistema operacional Windows.
9.8.2.2 Qualquer problema técnico referente à mídia apresentada pela candidata poderá ter
reflexo direto na nota da licitante e é de sua total e exclusiva responsabilidade.
9.8.2.3 As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no subitem 9.7, em
papel A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas separadamente. Em todos os casos, deverá ser
preservada a capacidade de leitura das peças e deverão ser indicadas suas dimensões originais.
9.8.2.3.1 Se apresentadas soltas, as peças poderão ter qualquer formato, dobradas ou não, desde
que caibam no invólucro adequado.
9.8.2.4 Se a licitante apresentar peças em quantidade inferior à estabelecida no subitem 9.8.1,
sua pontuação máxima, neste quesito, será proporcional ao número de peças apresentadas. A
proporcionalidade será obtida mediante a aplicação da regra de três simples em relação à
pontuação máxima prevista para o item.
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação
9.9 A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem os Relatos de
Soluções de Problemas de Comunicação em caderno específico, com ou sem o uso de cores,
em papel A4, em fonte ‘arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a
partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de
representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado
9.9.1 Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 9.9 poderá
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ser editada em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite previsto no subitem 9.10,
o papel A3 será computado como duas páginas de papel A4.
9.9.2 Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no subitem
precedente não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento
que conste do Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a
identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
9.10 A licitante deverá apresentar 2 (dois) Relatos de Soluções de Problemas de
Comunicação, cada um com o máximo de 3 (três) páginas, em que serão descritas soluções
bem sucedidas de problemas de comunicação planejadas e propostas por ela e
implementadas por seus clientes.
9.10.1 As propostas de que trata o subitem 9.10 devem ter sido implementadas a partir de
Io de janeiro de 2017.
9.10.2 Se a licitante apresentar relatos em quantidade inferior à estabelecida no subitem
9.10, sua pontuação máxima, neste quesito, será proporcional ao número de relatos
apresentados. A proporcionalidade será obtida mediante a aplicação da regra de três
simples em relação à pontuação máxima prevista para o subitem.
9.10.3 Os relatos deverão estar formalmente referendados pelos respectivos clientes e não
podem referir-se a ações de comunicação solicitadas e/ou aprovadas pela ANUNCIANTE.
a) A formalização do referendo deverá ser feita no próprio relato elaborado pela licitante,
na última página, devendo constar a indicação do nome empresarial do cliente, o nome e o
cargo ou função do signatário.
b) Todas as páginas do relato devem estar rubricada pelo autor do referendo e assinada na
última folha do relato.
9.10.4 É facultada a inclusão de até 3 peças e/ou material, independentemente, do meio de
divulgação, do tipo ou característica da peça, para cada Relato. Se incluídas:
a) as peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD, CD ou pendrive executável em
qualquer computador com sistema operacional Windows;
b) as peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no subitem 9.9, em
papel A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas separadamente. Em todos os casos, deverão
ser indicadas suas dimensões originais;
I. se apresentadas soltas, as peças gráficas poderão ter qualquer formato, dobradas ou não;
II. as peças incluídas não terão suas páginas computadas nos limites do relato definidos no
item 9.10;
c) para cada peça e/ou material, deverá ser apresentada ficha técnica com a identificação
das peças e detalhes de concepção criativa, quando pertinente.
10. REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 A proposta deverá ser apresentada, preferencialmente, em 02 (duas) vias, devendo ser
redigida no idioma português, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, digitada em papel
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timbrado, datada e assinada por representante legal do licitante, naúltima folha, e rubricada
nas demais.
10.2 A Proposta de Preço deverá conter:
10.2.1 Itens sujeitos a valoração, contendo as informações constantes no modelo de proposta anexo ao Edital, indicando os percentuais em algarismos e por extenso, com os seguintes
dados:
a)
Percentual de desconto de, no mínimo, 20% (vinte por cento) a ser concedido à
Prefeitura Municipal de Cajazeiras sobre os custos internos dos serviços executados pela
licitante, a ser concedido ao Anunciante, baseados na tabela de preços do Sindicato das
Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta apresentada pelo
licitante vencedor;
b) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e
supervisão da licitante, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja
distribuição não lhe proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de
divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários (em percentual) de até 10% (dez por cento), incidentes sobre os preços dos bens
e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material
publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n°
4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e
supervisão da licitante, referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das
ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias.
10.3. Declaração assinada pelo titular do licitante ou seu procurador legalmente designado,
sobre o tratamento dos direitos autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias que
vier a produzir, em conformidade com o Anexo, no qual o licitante tem ciência que:
10.3.1 para os direitos de autoria intelectual (criação, textos, produção, direção, trilha sonora
original, arte-fínalização e assemelhados), há a cessão durante a vigência do contrato, dos
direitos patrimoniais de uso à Prefeitura;
10.3.2 para os direitos de imagem (atores e modelos) e de obras artísticas preexistentes (ou de
sua reprodução), há o licenciamento de uso, durante o prazo de duração do contrato, com a
definição de um percentual de até 50% do cachê original ou da licença original de uso,
conforme o caso;
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10.3.3 o compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de produção
de peças publicitárias, os valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas
preexistentes, inclusos nesses orçamentos.
10.4. Declaração assinada pelo titular da licitante ou seu procurador legalmente designado,
se comprometendo a repassar à Prefeitura, todas as vantagens (pecuniárias ou não) obtidas
nas negociações de preço com os veículos de comunicação e demais fornecedores e
prestadores de serviços.
10.5. Os trabalhos desenvolvidos intemamente pela agência serão remunerados de acordo
com os valores constantes da Tabela de Custos Internos do Sindicato das Agências de
Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, aplicando-se o desconto oferecido na proposta do
licitante.
10.6 Declaração da Licitante:
10.6.1 comprometendo-se a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições
nas negociações comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veículos,
quando for o caso, transferindo à Prefeitura as vantagens obtidas;
10.6.2 informando estar ciente e de acordo com as disposições alusivas aos direitos
autorais estabelecidas neste projeto básico;
10.6.3 que o preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe
assistirá o direito de pleitear, na vigência dos contratos a serem firmados, nenhuma
alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
10.6.4 comprometendo-se a repassar à Prefeitura todas as vantagens (pecuniárias ou não)
obtidas nas negociações de preço com os veículos de comunicação e demais fornecedores e
prestadores de serviços;
10.6.5 afirmando que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com
materiais, mão-de-obra e respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes e
demais despesas necessárias à execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive
cessão de direitos autorais. Na ausência dessa declaração, serão consideradas inclusas
todas as despesas mencionadas neste subitem;
10.6.6 do compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de
produção de peças, os valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas
preexistentes, inclusos nesses orçamentos.
10.7 O Prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data da entrega dos envelopes.
10.8 Em caso de divergência entre dados numéricos e valores por extenso, prevalecerá esse
último. Havendo erro de cálculo, se efetuará as retificações e se considerará, para efeito de
julgamento, o valor com as retificações efetuadas.
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10.9 Caso a licitante fixe um prazo de validade inferior ao exigido no subitem 10.8 ou, ainda,
esteja com o prazo de validade de sua proposta expirado na sessão de abertura dos invólucros
com as Propostas de Preços, a Comissão de Licitação realizará com ela diligência nos termos
do §3° do art. 43 da Lei n° 8.666/1993, como forma de prorrogar o referido prazo.
10.9.1 A licitante que não aceitar prorrogar o prazo de validade expirado na abertura dos
invólucros com as Proposta de Preços ou antes do encerramento do certame será
desclassificada.
11. PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
11.1 Para efeito de avaliação do PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, a licitante
deverá apresentar uma campanha simulada, conforme Briefing - Anexo deste projeto básico.
11.2 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
11.2.1 As propostas técnicas serão julgadas, avaliadas e classificadas de acordo com os critérios
pertinentes e adequados ao objeto licitado definidos neste Edital por Subcomissão Técnica
especificamente designada para este fim, conforme normativas da legislação em vigor,
aferindo-se a nota a partir do somatório dos pontos obtidos nos quesitos técnicos constantes da
proposta do licitante.
11.2.2 Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de julgamento técnico,
os atributos da Proposta Técnica conforme itens a seguir, tendo cada quesito ou subquesito
objetos específicos para análise.
11.3 ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA:
11.3.1 Raciocínio Básico - serão analisados a acuidade de compreensão e análise:
a) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação e presença de dados que referenciem esta
acuidade;
b) do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação a ser(em)
enfrentado(s) pela Prefeitura conforme discorre o Briefing anexo a este edital;
c) das necessidades de comunicação institucional da Prefeitura para enfrentar esse(s) desafio(s)
ou problema(s), conforme Briefing anexo a este edital.
11.3.2 Estratégia de Comunicação Publicitária - serão observadas nas propostas das
licitantes:
a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à qualificação da
Prefeitura e os seu (s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação,
conforme o Briefing anexo a este edital;
b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido
temático e do conceito propostos;
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a comunicação da
Prefeitura com seus públicos a partir da eventual implantação da campanha;
d) a adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária proposta para
a solução do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação da
Prefeitura, conforme o Briefing em anexo;
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e) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesada
estratégia de comunicação publicitária proposta e táticas derivadas;
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre a comunicação institucional da
Prefeitura e os seu(s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação,
seus públicos, os objetivos, geral e específicos, de comunicação previstos no Briefing e a
verba disponível conforme o Briefing em anexo;
g) a composição de pontos de contato com os diversos públicos constantes em briefing e
sua tangibilização em estratégia pertinente ao desafio proposto;
h) as referências estratégicas capazes de alimentar os pontos fundamentais do plano de
comunicação com destaque para as questões de público (quantitativas e comportamentais),
forma, temporalidade e meios utilizados.
11.3.3 Ideia Criativa - serão observadas nas propostas das licitantes:
a) sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação da
Prefeitura conforme o Briefing em anexo.
b) sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida pela licitante;
c) sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo;
d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;
e) a originalidade da combinação dos elementos que a constituem;
f) a unidade entre as peças que compõem a campanha;
g) a simplicidade da forma sob a qual se apresenta, bem como sua capacidadede síntese;
h) sua pertinência às atividades da comunicação de utilidade pública da Prefeitura e à sua
inserção nos contextos social, político e econômico;
i) os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos exemplos de
peças e ou material apresentados;
j) a exequibilidade das peças e ou do material e sua composição imagética e de conteúdo;
k) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no material aos substratos
midiáticos e aos públicos propostos.
l) o manejo e adequação da linguagem e composição imagética, demonstrada em sua
unidade criativa e qualidade técnica e exemplos apresentados.
11.3.4 Estratégia de Mídia e Não Mídia - serão observadas nas propostas das licitantes:
a) o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de público
prioritário constantes no briefing e seus desdobramentos de target;
b) a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos, tanto demográficos quanto
psicográficos, bem como uso de fontes fiáveis;
c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças e/ou do material em relação
às duas alíneas anteriores, evidenciada pelo suporte de dados que norteiam essa simulação;
d) a pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos recursos de
comunicação próprios da Prefeitura;
e) a proporcionalidade na distribuição dos recursos entre suas alíneas;
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f) a economicidade e consciência na aplicação da verba de mídia disponível, evidenciada no
plano simulado de distribuição das peças e/ou do material e suas justificativas táticas e
disponibilidade de métricas que as embasem;
g) a otimização da mídia segmentada, digital, alternativa e de massa;
h) a existência de descritivos claros, em valores percentuais e absolutos, capazes de resumir a
proposta apresentada e sua proporcionalidade.
11.3.5 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO - serão observadas nas propostas das licitantes:
a) A consonância da atual carteira com os problemas e desafios da Prefeitura;
b) a experiência e a formação dos profissionais da licitante em atividades publicitárias e de
comunicação integrada;
c) a adequação das qualificações e da quantificação desses profissionais à estratégia de
comunicação publicitária institucional da Prefeitura;
d) a adequação das instalações, da infraestrutura (física e de tecnologia da informação) e dos
recursos materiais e de segurança que estarão à disposição da execução do contrato;
e) a operacionalidade do relacionamento entre a Prefeitura e a licitante, esquematizado na
proposta, incluindo sistematização de reuniões e prazos de realização e alteração de peças,
fluxos de trabalho, além das demais questões que explicitam o funcionamento deste
relacionamento, tais como o trato das informações e segurança;
f) a relevância e a utilidade das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de
audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que a licitante colocará regularmente
à disposição da Prefeitura, sem ônus adicional, durante a vigência do contrato, bem como dos
periódicos assinados disponíveis para a equipe da licitante;
g) a existência de equipe dedicada/exclusiva discriminada de forma específica para o trato da
conta de comunicação institucional da Prefeitura, bem como a definição técnica dos
profissionais à disposição nesta condição.
11.3.6 REPERTÓRIO - serão observadas nas propostas das licitantes:
a) a ideia criativa e sua adequação e pertinência ao problema que a licitante se propôs a resolver
e ao segmento de atuação da Prefeitura;
b) a qualidade da execução e do acabamento da peça e/ou material, evidenciada pelas
dimensões técnicas de produção e construção criativa em cada um dos meios onde estas peças
foram inseridas;
c) a clareza da exposição das informações prestadas, tanto nas peças, quanto nos resumos que
tratam do caso em que elas estão inseridas;
d) a exequibilidade das soluções diante das verbas claramente propostas, pela facilidade de
implantação e sua relação particular com o impacto desejável junto aos públicos para as quais
foram desenvolvidas;
e) a diversidade de casos e sua aderência aos desafios presentes no manejo das questões de
comunicação da Prefeitura.
11.3.7 RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO - serão
observadas nas propostas das licitantes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

a) a evidência de planejamento publicitário detectada na transformação dos cenários
apresentados em novos dados e conclusões estratégicas a partir do briefing proposto pelo
cliente;
b) a consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução;
c) a relevância dos resultados apresentados a partir da solução de comunicação apresentada
pela licitante e dela derivados;
d) a concatenação lógica da exposição, incluindo a ordenação narrativa do caso.
11.4. DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
11.4.1 A nota da Proposta Técnica será apurada atribuindo aos quesitos ou subquesitos, no
máximo, os seguintes pontos, no total de 100 (cem), distribuídos conforme descritos nos
itens a seguir.
11.4.2 Raciocínio Básico: máximo de 10 (dez) pontos, da seguinte forma:
a) Clareza e embasamento no conhecimento das características gerais da comunicação de
utilidade pública da Prefeitura. - até 1,0 (um) ponto
b) Conhecimento genérico dos serviços prestados pela Prefeitura em todas as áreas
contempladas pelo edital. - até 2,0 (dois) pontos
c) Adequada compreensão da linha de atuação específica da Prefeitura tanto em sua missão
na construção de publicidades educativas, quanto no âmbito da linha de atuação em
questão. - até 3,0 (três) pontos
d) Acuidade de compreensão demonstrada em relação às necessidades de comunicação
dessa específica linha de atuação. - até 4,0 (quatro) pontos
11.4.3 Estratégia de Comunicação: máximo de 20 (vinte) pontos, da seguinte forma:
a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à qualificação das
campanhas institucional da Prefeitura e a(os) seus (s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou
específico, de comunicação; - até 5,0 (cinco)pontos
b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido
temático e do conceito propostos pela candidata e sua riqueza de desdobramentos positivos
para a comunicação institucional da Prefeitura com seus públicos; - até 5,0 (cinco) pontos
c) Desenvolvimento, adequação/pertinência e exequibilidade da estratégia de comunicação
publicitária proposta para a solução do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou
específico, de comunicação, incluindo as determinações do Planejamento capazes de guiar
as diretrizes criativas ede mídia da proposta; - até 6,0 (seis) pontos
d) a consistência lógica da argumentação apresentada em defesa da estratégia de
comunicação publicitária proposta e sua capacidade de articulação com os desafios de
comunicação, públicos e verba; - até 4,0 (quatro) pontos
11.4.4 Ideia Criativa: máximo de 21 (vinte e um) pontos, da seguinte forma:
a) Estratégia de comunicação que atenda a todos os pontos da campanha propostos em briefing:
- até 6,0 (seis) pontos
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b) Capacidade de síntese da estratégia de comunicação e manejo/adequação da linguagem,
demonstrados em sua unidade criativa e qualidade técnica dos exemplos apresentados. - até 4,0
(quatro) pontos
c) Cobertura de público envolvido pela linha de atuação contemplada pela estratégia sugerida.
- até 4,0 (quatro) pontos
d) Originalidade na combinação de seus elementos constitutivos revelada nos roteiros e textos
de peças publicitárias que se apresentarem e exequibilidade das soluções diante das verbas
propostas. - até 7,0 (sete) pontos
11.4.5 Estratégia de Mídia e Não Mídia: máximo de 14 (quatorze) pontos, da seguinte forma:
a) Conhecimento de hábitos de comunicação do público envolvido com a linha de atuação
(psicográficos e sócio demográficos). - até 3,0 (três) pontos
b) Capacidade analítica revelada no estudo desses hábitos e nas conclusões oferecidas à
formulação da mídia, bem como da busca de fontes para embasar estes dados; - até 3,0 (três)
pontos
c) Estudo de distribuição da verba da linha de atuação, em vista de suas diferentes necessidades
entre as diversas áreas de serviços da licitante, em particular a otimização da mídia segmentada,
digital, alternativa e de massa. - até 4,0 (quatro) pontos
d) Consciência e economicidade do plano geral de utilização da verba publicitária da linha de
atuação simulado na proposta, incluídas métricas e rentabilidades mensuráveis. - até 4,0
(quatro) pontos
11.4.6 Capacidade de Atendimento: máximo de 15 (quinze) pontos, da seguinte forma:
a) Capacidade geral de atendimento revelada pelo licitante, considerando a adequação das
instalações, da infraestrutura (física e em TI), dos recursos materiais,
da
quantidade
e
qualificação dos profissionais nos diferentes setores
da licitante colocados à disposição
da Prefeitura. - até 4,0 (quatro) pontos
b) Sistemática de atendimento, revelada no julgamento dos quesitos: operacionalidade (fluxo e
normas), segurança, presteza no atendimento às solicitações e grau de liberdade conferido à
Prefeitura na escolha de soluções alternativas. - até 6,0 (seis) pontos
c) A existência de equipe dedicada/exclusiva para o trato da conta da Prefeitura bem como a
qualidade da definição técnica especificamente destes profissionais à disposição. - até 5,0
(cinco) pontos
11.4.7 Repertório: máximo de 10 (dez) pontos, da seguinte forma:
a) Capacidade técnica e artística revelada pela licitante no atendimento a outros clientes, de
acordo com as amostras de peças incluídas na proposta e aferidas pelos quesitos de concepção e
pertinência criativa; - até 4,0 (quatro) pontos
b) A clareza da exposição das informações prestadas, tanto nas peças, quanto nos resumos que
tratam do caso em que elas estão inseridas; - até 2,0 (dois) pontos
c) Qualidade de execução e exequibilidade das soluções diante das verbas propostas e a
diversidade de casos e sua aderência aos desafios presentes no manejo das questões de
comunicação educativa e do setor público. - até 4,0 (quatro) pontos
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11.4.8 Relato de Soluções de Problemas de Comunicação: máximo de 10 (dez) pontos, da
seguinte forma:
a) A evidência de planejamento publicitário; - até 2 (dois) pontos
b) A consistência das relações de causa e efeito entre problema encontrado e a solução
proposta; - até 2 (dois) pontos
c) A relevância dos resultados apresentados diante dos desafios; - até 3 (três) pontos
d) Na concatenação lógica da exposição, incluindo a ordenação narrativa do caso. - até 3
(três) pontos.
11.5 DA ESCALA DE AVALIAÇÃO
11.5.1 Os números de pontos indicados em cada quesito relacionado nos subitens
anteriores serão considerados, como notas máximas, para efeito de atribuição das notas.
11.5.2 A nota será atribuída partindo de uma escala de 0,0 (zero) ponto até a quantidade
máxima de pontos indicada em cada quesito, efetuando-se os cálculos com, no máximo,
duas casas decimais.
11.5.3 Para efeito de aferição da nota de cada quesito ou subquesito, os membros da
Subcomissão Técnica utilizarão como pontuação 05 (cinco) NÍVEIS DE NOTAS, de
acordo com escala aqui proposta referente à nota máxima de cada quesito ou subquesito:
1 Não abordado ou Erroneamente abordado -0% da nota máxima
2 Insuficientemente abordado - 30% da nota máxima
3 Parcialmente abordado - 50% da nota máxima
4 Satisfatoriamente abordado - 70% da nota máxima
5 Totalmente abordado - 100% da nota máxima
11.5.4 Para efeito de avaliação do item do conteúdo de cada quesito ou subquesito, os
membros da Subcomissão Técnica utilizarão como referência os seguintes conceitos para
cada um dos níveis de avaliação:
Não abordado ou Erroneamente abordado - Quando a proposta não contempla e/ou
contempla de forma errônea ou inadequada os aspectos que constituem o quesito ou
subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no edital para o
aspecto para ser avaliado, contendo grandes desvios e/ou erros grosseiros, e pouco
compatíveis com o critério.
Insuficientemente abordado - Quando a proposta contempla de forma insuficiente
(claramente incompleta) os aspectos que constituem o quesito ou subquesito em
julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no edital para o aspecto a ser
avaliado, com pequenos e não relevantes desvios do solicitado.
Parcialmente abordado - Quando a proposta contempla alguns aspectos relevantes do
quesito ou subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no edital,
atendendo a normativa técnica com omissões relevantes, mas sem desvios do solicitado.
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Satisfatoriamente abordado - Quando a proposta contempla os principais aspectos que
constituem o quesito ou subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos
no edital, atendendo a normativa técnica.
Totalmente abordado - Quando a proposta contempla integral e exatamente os aspectos que
constituem o quesito ou subquesito em julgamento conforme briefing e critérios estabelecidos
no edital, sem desvios e, apresentando, quando possível, soluções com elementos de destaque e
diferenciado entendimento do critério.
11.5.5 A nota de cada quesito corresponderá à média aritmética das notas atribuídas por cada
membro da Subcomissão Técnica, a qual deverá elaborar ata de julgamento dos quesitos e
subquesitos da proposta técnica, bem como de planilhas com as pontuações e respectiva
justificativa escrita das razões que fundamentaram tais pontuações em cada caso, de acordo
com os incisos IV, V e VI do § 4o do art. 11 da Lei n° 12.232/2010.
11.5.6 A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a
diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte porcento) da pontuação
máxima atribuída a cada candidata no quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das
avaliações, de conformidade com os critérios objetivos previstos neste Edital.
11.5.7 Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito, os membros
da Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão registrar em
ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será
assinada por todos os membros da Subcomissão e passará a compor o processo desta licitação.
11.6 DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
11.6.1 Será desclassificada a Proposta que:
a) não atender às exigências do edital, do projeto básico e de seus anexos;
b) não alcançar, somadas todas as etapas, a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos;
c) obtiver pontuação 0,00 (zero) em quaisquer dos quesitos.
11.7 DA ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA
11.7.1 As propostas técnicas serão classificadas pela ordem decrescente de pontuação,
considerando o somatório de pontos atribuídos aos quesitos, respeitado o mínimo de 50
(cinquenta) pontos para classificação.
12. PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
12.1 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS - Depois de verificado o
cumprimento das disposições do edital, a Comissão Permanente de Licitação procederá à
avaliação dos itens de cada proposta de preço, conjuntamente, de acordo com os critérios
estabelecidos na tabela a seguir:
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ITEM
OBJETO
01
Percentual de desconto a ser concedido à
Prefeitura Municipal de Cajazeiras sobre
os custos internos dos serviços executados
pela licitante, a ser concedido ao
Anunciante, baseados na tabela de preços
do Sindicato das Agências de Propaganda
na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a
proposta apresentada pelo licitante
vencedor.

NOTA
Desconto inferior a 20 %:
Nota = 0,00

Desconto igual ou superior a
20%:
N = 0,5 x desconto

Percentual Mínimo: 20%
02

03

Honorários (em percentual), incidentes
sobre os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes à produção e à
execução técnica de peça e ou material
cuja distribuição não lhe proporcione o
desconto de agência concedido pelos
veículos de divulgação, nos termos do art.
11 da Lei n° 4.680, de 1965.

Honorários superior a 15%:
Nota = 0,00
Honorários igual ou inferior a
15%:
N = 3,0 x (15,0 - Honorários)

Percentual máximo: 15%
Honorários (em percentual), incidentes Honorários superior a 10%:
sobre os preços dos bens e dos serviços Nota = 0,00
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de Honorários igual ou inferior a
pesquisas e de outros instrumentos de 10%:
avaliação
e
de
geração
de
conhecimento pertinentes ao objeto do
contrato;
N = 3,0 x (10,0 - Honorários)
II. à renovação do direito de autor e
conexos e aos cachês, na reutilização
de peça ou material publicitário,
exclusivamente
quando
a
sua
distribuição/veiculação
não
lhe
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proporcione o desconto de agência
concedido
pelos
veículos
de
divulgação, nos termos do art. 11 da
Lei n° 4.680/1965;
III.
à reimpressão
publicitárias.

04

de

peças

Percentual máximo: 10%
Honorários (em percentual), incidentes
sobre os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da
licitante,
referentes
à criação,
à
implementação e ao desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação
publicitária, destinadas a expandir os
efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, em consonância com novas
tecnologias.

Honorário superior a 15%:
Nota = 0,00
Honorários igual ou inferior a
15%:
N = 3,0 x (15,0 - Honorários)

Percentual máximo: 15%
Observação: para efeito de cálculo das notas de cada licitante, os termos desconto e
honorários serão substituídos nas fórmulas da coluna Notas pelas respectivas
percentagens que constarem de sua Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o
símbolo

12.2. A nota geral de cada Proposta de Preços será obtida mediante o somatório das notas
atribuídas à totalidade dos quesitos constantes na tabela acima.
12.2.1 A Proposta de Preços que obtiver a maior nota será considerada como a de menor preço.
12.2.2 Se houver empate, será considerada como de menor preço a Proposta que apresentar,
sucessivamente:
O o menor percentual de honorários mencionados na alínea ‘b’ do subitem
10. 2 . 1;

O o menor percentual de honorários mencionados na alínea ‘d’ do subitem
10.2 . 1;

O o menor percentual de honorários mencionados na alínea ‘c’ do subitem
10. 2 . 1;

O o maior percentual de desconto mencionado na alínea ‘a’ do subitem 10.2.1.
12.2.3 Será desclassificada a Proposta de Preços que apresentar preços baseados em outra
Proposta ou que contiver quaisquer itens condicionantes para a entrega dos serviços.
12.2.4 Se houver divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, a
Comissão de Licitação considerará o preço por extenso.
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12.2.5 As propostas de preço, que apresentarem descontos sobre os custos internos
baseados na tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba
SINAPRO-PB inferiores a 20% (vinte por cento), serão DESCLASSIFICADAS.
12.2.6 As propostas de preço serão DESCLASSIFICADAS, caso apresentem honorários
superiores a:
- 15% (quinze por cento) sobre os preços dos bens e dos serviços especializados
prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à
produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe proporcione
o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da
Lei n° 4.680, de 1965;
- 10% (dez por cento) sobre os preços dos bens e dos serviços especializados
prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de
peça
ou material
publicitário,
exclusivamente
quando
a
sua
distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
- 15% (quinze por cento) os preços dos bens e dos serviços especializados
prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à
criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em
consonância com novas tecnologias.
12.2.7 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de apresentar documentos ou
apresentá-los em desacordo com as normas deste Edital, bem como as com preços
manifestamente inexequíveis, observando-se o disposto no artigo 48 da Lei n° 8.666/93.
12.2.8 Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios, ou de valor
zero, ou incompatíveis com os preços de mercado, observado o disposto no § 3o do art. 44
da Lei n° 8.666/93.
13. JULGAMENTO FINAL
13.1 O julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços será feito de acordo com o rito
previsto na Lei n° 8.666/1993 para o tipo Melhor Técnica.
13.2 Se a licitante mais bem classificada não tiver apresentado a Proposta de menor preço e
nem concordado em praticá-lo, nos termos da negociação prevista no inciso II, § Io do art.
46 da Lei n° 8.666/93, a Comissão de Licitação adotará negociação idêntica,
sucessivamente, com as demais licitantes, observada a ordem de classificação, até a
consecução de acordo para a contratação prevista no presente certame, observada a mesma
previsão legal.
13.3 A licitante que não concordar em praticar a Proposta de menor preço perderá o direito à
contratação, não lhe cabendo nenhum tipo de indenização.
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14. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
14.1 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato, a
contratada deverá comprovar que possui estrutura de atendimento compatível com os serviços a
serem prestados à CONTRATANTE, representada, no mínimo, pelos seguintes profissionais:
a) 02 (dois) na área de atendimento - sendo 01 (um) exclusivo para atendimento para a
Prefeitura;
b) 01 (um) na área de criação;
c) 01 (um) nas áreas de produção impressa e eletrônica;
14.3 Os serviços deverão ser executados e entregues, conforme venham a ser solicitados pela
Prefeitura, no prazo estabelecido na Ordem de Execução de Serviços, a contar da emissão da
mesma.
14.4 Todos os serviços a serem prestados pela Contratada deverão ser precedidos da
apresentação do competente projeto de apropriação de custos, o qual, após aprovação da
Prefeitura gerará a expedição de Ordem de Execução de Serviços (AUTORIZAÇÃO DE
PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO), conforme modelo definido pela Prefeitura, onde constarão as
especificações dos serviços, os preços (planilhas de custos/orçamento) e os prazos de execução,
devendo o valor de cada um dos serviços ser orçado em função dos custos respectivos,
obedecendo-se, rigorosamente, à sua compatibilidade com os preços de mercado, sob pena de
responsabilidade civil.
14.5 Todos os serviços realizados serão documentados através da apresentação dos respectivos
comprovantes de produção/veiculação, cópias das faturas e duplicatas quitadas, emitidas pelos
fornecedores.
14.6 Os serviços serão executados pela Contratada com o fornecimento de toda mão-de- obra,
materiais, equipamentos e demais despesas necessárias à execução do objeto, sendo permitida a
subcontratação parcial dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES necessários ao cumprimento do
objeto licitado, desde que previamente submetida à anuência da Prefeitura, ficando a
Contratada responsável pela integral execução da subcontratação, arcando integralmente com
os encargos de qualquer natureza dela decorrentes.
14.7 Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante poderão
fornecer aos contratados bens ou serviços especializados relacionados com as atividades
complementares da execução do objeto do contrato, nos termos do § l°do art. 2o da Lei n°
12.232/2010.
14.7.1 O fornecimento de bens ou serviços especializados em conformidade com o previsto no
subitem anterior exigirá sempre a apresentação pela contratada ao contratante de 3 (três)
orçamentos obtidos no mercado do ramo do fornecimento pretendido.
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14.7.2 No caso do subitem anterior, a contratada procederá à coleta de orçamentos de
fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e
realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços
tiver valor superior a 0,5% (meio por cento) do valor global do contrato.
14.7.3 O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte
porcento) do limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, está dispensado do procedimento previsto no subitem anterior.
14.8 As informações sobre a execução do contrato serão divulgadas no Portal da
Transparência, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados.
14.9 As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de
serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação.
14.10 A agência contratada deverá, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a
extinção do contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e
das peças publicitárias produzidas.
14.11 Os originais dos materiais desenvolvidos para a execução dos serviços (arte,fotolito,
VT, filmes, etc.), inclusive fotos compradas para uso em outdoor ou peça gráfica, ficarão
sob a guarda da(s) Contratada(s), mas disponíveis a qualquer tempo para a Prefeitura, que
poderá a seu critério, requisitar cópias dos originais para comprovação da prestação dos
serviços e arquivo próprio vedado à transferência a agentes de qualquer espécie ou uso,
além das finalidades solicitadas em plano de campanha específica.
14.12 Quanto aos DIREITOS AUTORAIS, serão observadas as seguintes disposições:
a) A CONTRATADA cede à CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos
patrimoniais de uso de idéias (incluídos os estudos, análises e planos), peças (material
gráfico, eletrônico e multimídia), softwares, CDs, composições, arranjos, execução de
trilha sonora e jingles, animação, pantomima, publicações editoriais e quaisquer outras
modalidades de publicidade existentes ou que venham a ser inventadas de sua propriedade,
concebidos, criados e produzidos em decorrência deste contrato.
b) A cessão de que trata a alínea anterior “a)” será por tempo indeterminado, ficando
vedada à CONTRATADA a cobrança de qualquer remuneração adicional ou especial,
mesmo após a vigência do contrato.
c) A CONTRATANTE poderá, a seu critério, utilizar os direitos cedidos, diretamente ou
através de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência do contrato, ou após o
prazo de vigência, inclusive em caso de rescisão, não cabendo à CONTRATADA qualquer
espécie de remuneração.
d) A juízo da CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão ser
reutilizadas por outros órgãos da Administração Direta ou Indireta da Prefeitura Municipal
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de Cajazeiras, sem que caiba a eles ou à CONTRATANTE qualquer ônus perante a
CONTRATADA.
e) Caberá a esses órgãos ou entidades, diretamente ou por intermédio das agências de
propaganda com que mantenham contrato, quando couber, efetuar o acordo comercial com os
eventuais detentores dos direitos de autor e conexos relacionados com a produção externa das
peças a serem reutilizadas.
f) Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam direitos de autor e
conexos, a CONTRATADA solicitará dos fornecedores orçamentos que prevejam a cessão dos
respectivos direitos patrimoniais pelo prazo definido pela CONTRATANTE.
g) A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e
conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de cessão e condicionará a contratação
ao estabelecimento, no ato de cessão, orçamento ou contrato, de cláusulas em que o fornecedor
garanta a cessão pelo prazo definido pela CONTRATANTE em cada caso e se declare ciente e
de acordo com as condições estabelecidas nas alíneas seguintes “h)” e “i)’\
h) Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual a ser pago
pela CONTRATANTE em relação ao valor original dos direitos patrimoniais de autor e
conexos será de, no máximo, 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos
inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três simples.
i) Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual em relação
ao valor original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas a essas peças, a ser pago
pela CONTRATANTE aos detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos dessas
obras, será de, no máximo, 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos
inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três simples.
15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, através de depósito bancário, em
conta corrente da CONTRATADA e, se houver, de sua respectiva SUBCONTRATADA, em
até 20 (vinte) dias úteis do mês seguinte ao da prestação do serviço, ficando condicionado a
execução dos serviços e terá as parcelas apuradas mensalmente que corresponderão aos
serviços atestados efetivamente no período de cada mês civil, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, e atesto do gestor técnico da contratação, designado pela CONTRATANTE;
15.2 O pagamento à CONTRATADA corresponderá, apenas, ao valor da parte que lhe cabe
diretamente, ou seja: custos internos, referentes à criação e finalização de peças publicitárias;
honorários, incidentes sobre os custos comprovados de outros serviços, cuja produção seja
incumbida a terceiros (subcontratados) e desconto padrão de agência, calculado sobre o valor
bruto dos serviços de veiculação, cujo valor corresponde ao desconto concedido pelos veículos
de mídia ao anunciante/contratante, a título de remunerar as agências de publicidade e
propaganda pela criação/produção de conteúdo e intermediação, conforme preceitua as
Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP - Conselho Executivo das
Normas;
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15.3 O pagamento à(s) SUBCONTRATADA(s), corresponderá ao valor dos serviços e/ou
produtos por ela(s) fornecidos e, no caso de mídia, veiculados;
15.4 Devem ainda ser observadas por parte da CONTRATANTE as seguintes
recomendações, no que se refere ao pagamento da CONTRATADA e, no que couber, de
sua(s) respectiva(s) SUBCONTRATADA(S):
a) Caso a Nota Fiscal/Fatura seja apresentada após o prazo constante deste item, esta será
paga em até 10 (dez) dias a contar de sua apresentação;
b) Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu
pagamento, a CONTRATADA deverá substituí-la, devendo o prazo para pagamento tanto
à CONTRATADA como a(s) sua(s) respectiva(s) subcontratada(s), passar a ser contado da
data de apresentação, pela CONTRATADA, da nova fatura, nos termos do subitem
anterior;
c) A devolução da Fatura não aprovada pela CONTRATANTE, por conter incorreções,
não poderá servir de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos
serviços;
d) As faturas deverão ser entregues na sede da Prefeitura, até o 5o (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da prestação dos serviços faturados, devidamente acompanhadas de cópia de
comprovantes de quitação das obrigações patronais referentes ao mês anterior da prestação
dos serviços faturados. Após análise técnica feita pelo gestor da contratação sobre os
serviços realizados, que, se aprovadas, as referidas faturas serão atestadas e enviadas ao
setor financeiro da CONTRATANTE, para análise fiscal e posterior pagamento;
e) Serão descontados, mensalmente, da fatura os valores decorrentes de indenizações ou de
multas eventualmente registradas;
f) A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no
todo ou em parte, caso seja constatado que a CONTRATADA não cumpriu quaisquer das
obrigações contratuais assumidas;
g) Os períodos de atraso por culpa da CONTRATADA e aqueles decorrentes de atrasos
nos pagamentos, motivados pela não aprovação dos documentos de cobrança devido a
incorreções por parte da CONTRATADA, não serão computados para efeito de atualização
monetária de preços;
h) O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da
CONTRATADA e, no que couber, de suas respectivas SUBCONTRATADAS, devendo
i) estas apresentarem, antes de cada pagamento, certidão negativa de débitos, dentro do
prazo de validade, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e CND
Trabalhista, sob pena de suspensão de pagamento;
j) Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada de acordo com os itens e
valores exigidos e negociados no momento da licitação, devendo a CONTRATADA emitir
fatura contra a CONTRATANTE, referente ao desconto padrão de agência, quando for o
caso, conforme preceitua as Normas Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP
-Conselho Executivo das Normas;
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k) A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência, quando da
utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a esta tenham sido eventualmente
concedidos por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária pertinente ao contrato;
l) Sobre o valor das faturas de serviços de veiculação que tenham sido contemplados com
“desconto de agência” não incidirão os honorários sobre os serviços e suprimentos externos
contratados;
m) Os honorários sobre os custos comprovados dos serviços autorizados e executados por
terceiros não deverão incidir sobre os tributos que forem adicionados aos preços desses
serviços;
n) Na reutilização de peças publicitárias por período igual ao inicialmente pactuado, o
percentual sobre o cachê original a ser pago pela CONTRATANTE a atores, modelos e
locutores, pelos direitos de uso de imagem e som de voz, será de, no máximo, 50%(cinquenta
por cento);
o) Na reutilização de peças publicitárias por período igual ao inicialmente pactuado, o
percentual sobre o valor dos direitos autorais de obras consagradas incorporadas a peças
publicitárias a ser pago pela CONTRATANTE aos detentores desses direitos será de, no
máximo, 50% (cinquenta por cento).
16. DA HABILITAÇÃO
16.1 Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar a documentação comprobatória
necessária à qualificação prevista na Lei n° 8.666/93.
16.2 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para o objeto, conforme disciplinado no edital.
16.3 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1 Caberá à licitante vencedora, além do constante neste Projeto Básico, o cumprimento das
seguintes obrigações:
17.1.1 Prestar os serviços objeto do contrato, de acordo com as condições definidas neste
Projeto Básico;
17.1.2 Efetuar a entrega dos serviços licitados de acordo com as condições definidas neste
Projeto Básico;
17.1.3 Apresentar ao Contratante provas do produto para aprovação, tantas vezes quantas
forem necessárias;
17.1.4 Refazer, sem custo para o Contratante, todo e qualquer procedimento, se verificada
incorreção e constatado que o erro é de responsabilidade da Contratada;
17.1.5 Os produtos somente deverão ser executados, após aprovação, pelo responsável ou
fiscal do contrato, da prova apresentada pelo Contratante;
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17.1.6 Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos, bem
como por todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos;
17.1.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo fiscal do contrato;
17.1.8 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem
como os tributos resultantes do cumprimento do contrato;
17.1.9 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes
de representante ou preposto para tratar com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, sobre
assuntos relacionados à execução do contrato;
17.1.10 Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com os serviços
prestados.
17.1.11 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer
outra informação acerca das atividades, objeto deste Projeto Básico, sem prévia
autorização do contratante;
17.1.12 Manter sob sigilo e confidencialidade, não divulgando dados, informações,
documentos e processos aos quais tiver acesso em decorrência da execução dos serviços
contratados;
17.1.13 Informar ao Contratante qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize
o fornecimento do objeto licitado;
17.1.14 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e
neste Projeto Básico;
17.1.15 Manter atualizados, para fins de pagamento, a Certidão Negativa de Débito CND, junto aos órgãos competentes;
17.1.16 Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões
dos fornecimentos, nos termos do artigo 65, § Io, da Lei 8.666/1993;
18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
18.1 Proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pactuados;
18.2 Aprovar, antes da produção, a amostra dos materiais apresentados pela Contratada;
18.3 Acompanhar/fiscalizar a execução do contrato;
18.4 Avaliar o nível dos serviços prestados sob os aspectos quantitativo e qualitativo
durante o prazo do contrato;
18.5 Rejeitar, no todo ou em parte, o material produzido fora dos padrões de qualidade
exigidos pelo Contratante e que esteja em desacordo com as especificações deste Projeto
Básico;
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18.6 Efetuar as retenções e recolhimentos dos tributos e contribuições devidas sobre o valor
da fatura fornecida pela Contratada, na forma da legislação vigente;
18.7 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados;
18.8 Notificar, por escrito, à Contratada, sobre ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a devida correção;
18.9 Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser
processados na próxima fatura emitida pela contratada.
18.10 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio, as falhas detectadas e
comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas;
18.11 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Projeto
Básico.
19. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
19.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
20. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
20.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados.

20.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato, sendo este
representante responsável por verificar a prestação do serviço de acordo com os critérios
estabelecidos neste Projeto Básico.
20.3 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a
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aplicação de sanções administrativas.
21.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei n°
8.666 de 1993, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções
previstas no edital e na minuta do contrato:
21.1.1 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que
couber, as disposições da Lei n° 8.666, de 1993.
21.2 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.3 As sanções previstas no edital e na minuta do contrato serão aplicadas de acordo
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da intimação do ato.
22.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO

22.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, para o exercício de
2022, Classificação Funcional Programática da Despesa.
22.2 O valor anual estimado para a presente contratação é de RS 700.000,00
(setecentos mil reais).
23. DOS ANEXOS
23.1 Constituem anexos deste projeto básico, dele fazendo parte integrante, o Briefing, o
Modelo de Proposta de Preços e a Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda na
Paraíba SINAPRO-PB.

Cajazeiras/PB, 01 de junho de 2022.

JOSE ANCHIETA CESAR DE I
Secretário de Comunicação
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ANEXO
BRIEFING
Breve Resumo de dados históricos e geográficos

A h istó ria do m u n icíp io d e C a ja z e ira s re m o n ta ao sé culo X V III, q u a n d o foi e m a n cip a d o em 22
de a g o sto de 1863.
C o n h e c id a co m o "a T e rra q u e e n sino u a P araíba a ler", te ve o rigem na Fazenda C ajazeiras,
o n d e um d os se u s h erde iro s, Inácio de S ousa Rolim , fu n d o u um co lé g io sa lesiano, a "C asa
E scola", um in te rn a to por o n d e passa ra m , entre o u tro s ilu stre s p araibanos, o P adre C ícero.
A tu a lm e n te esta e s co la é re p re s e n ta d a pelo C o lé g io D io ce san o P adre Rolim .
L o ca liza d o no S e rtã o do E sta d o da P araíba, d ista n te a 475 km da ca pita l Jo ão P essoa,
a tu a lm e n te tem um a p o p u la çã o de 6 2 .2 8 9 h ab ita nte s (IB G E 2020), com IDH m édio de 0,6 7 9
(P N U D /2 0 1 0 ).
O s p rin cip a is v e to re s da e c o n o m ia ve m do se to r terciá rio , o nd e cerca de 4 0% da p op u la ção
e c o n o m ic a m e n te ativa tra b a lh a no s e to r de se rviço s, e a p ro xim a d a m e n te 20% no co m é rcio
local.
O m u n icíp io tem um a re n da p e r ca pta de R$ 5 0 3 ,8 8 (IB G E 2010), que tra z e n o rm e s d esa fio s
ao p o d e r p úblico, para a te n d e r as m ais d ive rsa s n e ce ssid a d e s da p opulação, p ote n cia liza d a s
co m os re fle xo s da P a n d e m ia há m ais de dois anos.
M e sm o p rio riza n d o as a çõ e s de co m b a te ao C o ro n a víru s, de fo rm a incessante, em vá ria s
fre n te s, com d e s ta q u e aos C e n tro s de R e ferên cia da C ovid-19, fa z e n d o C a ja ze ira s a cidade
q u e m a is te sto u no S ertão, a A d m in is tra ç ã o M unicipal não parou as obras e a çõe s das outras
áreas, em to d a s as re g iõe s do m unicípio.
S ã o in v e s tim e n to s em to d o s os setores, tra n s p a s s a n d o E ducação, S aúde, M eio A m b ie nte ,
C u ltu ra, T ra n s p a rê n c ia , E sportes, A çã o S ocial, e n tre outras.
O b ra s c o m o p a v im e n ta ç ã o e a s fa lta m e n to de ruas, c o n stru çã o de ro tató ria s, praças, reform a
de e scolas, re fo rm a e c o n s tru ç ã o de u n ida d es de saúde, do C e n tro de C o m e rcia liza çã o de
F rutas, e n tre outras, sin a liza m q u e a cid a de fo m e n ta a re tom ad a da e con o m ia , im p u lsio n a n d o
to d a a região.
M e sm o d ia n te d e to d a s as a d ve rsid a de s, a P re fe itu ra m a n té m em dia o seu ca le n d á rio de
p a g a m e n to de se rv id o re s e co n se g u in d o , inclusive, re a liza r o p a g a m e n to a n te cip a d o do 13°
salá rio , re fle xo da e ficiê n cia fis c a l da gestão.
D essa form a , é n e ce ssá ria um a c a m p a n h a p u b licitá ria que in form e à p op u la ção que, ao
te m p o em q u e os cu id a d o s na área da S aúde, e s p e c ia lm e n te (m as não e xclu siva m e n te )
d e d ic a d o s ao co m b a te da P a n d e m ia não ce ssaram , o M u n icípio a celero u os in ve stim e n to s
em o b ra s e a çõ e s à p o p u la çã o , nas m ais d ive rsa s áreas, p ro po rcio n a n d o d e s e n v o lv im e n to e
m e lh o re s co n d iç õ e s de vida à p op ulação.
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M is te r se fa z c o m u n ic a r ao m u n ícip e das a çõe s e p ro g ra m a s a tu a lm e n te d isp o n íve is à
p op u la ção , bem co m o a tu a liz a r as in fo rm a çõ e s a cerca d as m ais im p o rta n te s obras em
a n d a m e n to , q u e fa c ilita rã o a vid a do ca ja ze ire n se e de se us visita n te s.

Informações Relevantes:
a) O s a s p e c to s de m a rke tin g e c o m u n ica çã o e seu d e lin e a m e n to d e ve rã o s e r le va do s em
conta;
b) T o d o o e s co p o de m ídia d e ve rá te r a d efe sa té cn ica so bre os m e io s/ve ícu lo s utilizados;
c) A s in fo rm a ç õ e s e o a m p a ro para o d e lin e a m e n to da ca m p a n h a deve m s e r re tira d o s em
fo n te pública, a p a rtir da im p re n sa, ou no site oficial da P re fe itu ra M unicipal de cajazeiras:
(w w w .c a ja z e ira s .p b .g o v .b r).

Objetivo de Comunicação:
D iv u lg a r as p rin cip a is o b ra s e a ç õ e s d e se n vo lvid a s pela P re fe itu ra de C a ja zeira s, m as sem
p e rd e r o fo c o no e n fre n ta m e n to à P a n d em ia do C o ro na víru s, para que os se us h a b ita n te s e
v is ita n te s p ossa m , ao m e sm o te m p o , te r a se g u ra n ça da a d o çã o do c u m p rim e n to fiel das
m e d id a s re stritiva s im p o s ta s pela le g isla ção , m as sem p erde r o foco na re to m a d a das
a tiv id a d e s e c o n ô m ic a s q u e g e ra m e m p re g o e renda.

Objetivo de Mídia:
A p ro p o sta seria d e n tro do P la n e ja m e n to de M ídia a pre se n ta d o , a p lica r o o rça m e nto
e s tip u la d o d e n tro de um p e río d o de 30 (trinta) dias, fa ze n d o com que a ve rb a tenha
re n ta b ilid a d e em ve ic u la ç ã o q u e a tinja tod a a p op u la ção do m u n icípio , de fo rm a rápida, clara
e objetiva.

Meios de comunicação e frequência:
P ro p o rcio n a l ao in ve stim e n to e re a lid a d e da região e o seu p úblico-alvo.

Verba:
P ara a p lic a r em cu sto s d e cria çã o, p ro d u çã o e ve icu la çã o
R $ 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 (cem mil re a is) na ca m p a n h a proposta.

crossmedia

Público-Alvo:
A d u lto s , m a io re s de 16 anos, m o ra d o re s do m u n icíp io de C a ja zeira s

C a ja ze ira s, 01 de ju lh o de 2022

Prefeitura Municipal do Cajazeiras

p odem s e r a plicad o s

ANEXO
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ref.: - CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços de publicidade da licitação em
referência.
1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL:
AGÊNCIA e N° DA CONTA CORRENTE:
2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1 A proponente conhece e aceita os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação bem como a minuta de contrato que o integra.
3. REMUNERAÇÃO
3.1 Declaramos que na vigência do contrato a ser assinado com este Órgão adotaremos:
a) O desconto de ________% (__________________)sobre os custos internos dos serviços
executados pela licitante, a ser concedido ao Anunciante, baseados na tabela de preços do
Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB;
b) Honorários d e ________% (__________________) a serem cobrados à Prefeitura Municipal
de Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à produção e à execução
técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários d e _______ % (_________________ ) a serem cobrados à Prefeitura Municipal
de Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou
material publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos
do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários de_______ % (_________________ ) a serem cobrados à Prefeitura Municipal
de Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à criação, à
implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária,
destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com
novas tecnologias.

3.2 Os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade e não nos assistirá o
direito de pleitear, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
3.3 O prazo de validade desta Proposta de Preços é d e _________ (_______________ )
dias corridos, contados de sua apresentação.
4. Outras declarações
4.1 Estamos cientes e de acordo com as disposições alusivas a direitos patrimoniais de
autor e conexos constantes no edital e seus anexos, bem como, no que diz respeito ao
tratamento dos direitos autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias que vier
a produzir, que:
- para os direitos de autoria intelectual (criação, textos, produção, direção, trilha
sonora original, arte-fínalização e assemelhados), há cessão, durante a vigência do
contrato, dos direitos patrimoniais de uso à Prefeitura;
- para os direitos de imagem (atores e modelos) e de obras artísticas
preexistentes (ou de sua reprodução), há o licenciamento de uso, durante o prazo de
duração do contrato, com a definição de um percentual de até 50% do cachê original ou
da licença original de uso, conforme o caso;
- constaremos, em destaque, em todos os orçamentos de produção de peças
publicitárias, os valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas
preexistentes, inclusos nos orçamentos.
4.2 Estamos cientes de que o ANUNCIANTE procederá à retenção de tributos e
contribuições nas situações previstas em lei.
4.3 Comprometemo-nos a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas
negociações comerciais junto a fornecedores de bens e de serviços especializados e a
veículos de divulgação, transferindo ao ANEÍNCIANTE todas as vantagens obtidas, nos
termos do disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei n.° 12.232/2010.
4.4 Afirmamos que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com materiais,
mão-de-obra e respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes e demais
despesas necessárias à execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive cessão de
direitos autorais.
4.5 Esta Proposta de Preços está em conformidade com o Edital da licitação em referência.
de 2022.

ASSINATURA E CARIMBO DA AGÊNCIA
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)

TERMO DE REFERÊNCIA
1.0. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: Contratação, tipo "melhor
técnica", de agência de publicidade para: realização de estudo, planejamento, conceituação,
concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra
de midia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao principio da publicidade e
ao direito à informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir idéias,
princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral; Planejamento e
execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento
relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com
novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material criados pela
contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
2.0. JUSTIFICATIVA
2.1. Para a contratação:
2.1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica
- Contratação, tipo "melhor técnica", de agência de publicidade para: realização de estudo,
planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão
da execução externa, compra de mídia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender
ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou
serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público
em geral; Planejamento e execução de pesqui -, considerada oportuna e imprescindível, bem como
relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em
relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.
3.0. DO SERVIÇO
3.1. As características e especificações do objeto da referida contratação são:
CÓDIGO

1

DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE

Contratação, tipo
melhor técnica , de agência de publicidade para:
realização de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação,
execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra de
midia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio
da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou
serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de
informar o público em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de
outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento relativos à
execução do contrato; Criação e desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em
consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças
e/ou material criados pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO

MÊS

QUANTIDADE

Í2|

1

4.0. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP
4.1.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123/2006, visto estarem presentes, isolada
ou simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma
legal.
4.2. A participação no certame, portanto, deverá ser aberta a quaisquer interessados, inclusive
as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
5.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
5•2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
5.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
6.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

acordo com as
do objeto da
qualidade dos
não exime o

jé .
Hs
6.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação£¥jp^cal/
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumMoS^bTíiipguaAquáa
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto q&itratado.
6.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços q&~iípre3«n^r4m
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às\exig^$^sçpío
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ob^pagamga€o■
6.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
6.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
6.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
6.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.
7.0. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA
7.1.Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto da contratação,
que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § Io, da Lei 8.666/93,
estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato ou equivalente:
7.1.1.Início: 3 (três) dias;
7.1.2. Conclusão: 12 (doze) meses.
7.2.
A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada por iguais e
sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes e observadas as características do objeto
contratado, conforme o disposto no Art. 57, incisos II e IV, da Lei 8.666/93.
8.0. DO REAJUSTAMENTO
8.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
8.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
8.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
8.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8.0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
9.0. DO PAGAMENTO
9.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta
dias, contados do período de adimplemento.
10.0. DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.1. Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do licitante,
a relação dos documentos essenciais limitar-se-á a definida nos Arts. 30 e 31 da Lei 8.666/93.
11.0. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,
conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.
12.0. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
12.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de
informações pertinentes a essas atribuições.
13.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na

execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das
penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
13.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
13.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação
escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as penalidades de
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.
14.0. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
14.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N * VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim
apurado: I = (TX 4 100) 4 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze
meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipótese do referido indice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou
de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
Cajazeiras - PB, 12 de Julho de 2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
w
TERMO DE REFERÊNCIA - APROVAÇÃO
OBJETO: Contratação, tipo "melhor técnica", de agência de publicidade para: realização de
estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e
supervisão da execução externa, compra de midia e distribuição de publicidade, com o intuito
de atender ao principio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens
ou serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o
público em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e
de geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens,
em consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material
criados pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
1.0. DO TERMO DE REFERÊNCIA
1.1.0 referido Termo de Referência apresenta os elementos necessários e suficientes, com o
nível de precisão adequados, para a caracterização do objeto da contratação pretendida, de
modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua
estrutura organizacional.
2.0 .DA APROVAÇÃO
2.1. Fica o Termo de Referência em tela aprovado na forma como se apresenta.
Termo de Referência aprovado.
O termo de referência é documento prévio ao processo licitatório e que deve dispor sobre as
condições gerais de sua execução. Serve de base para a elaboração do instrumento convocatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
PESQUISA DE PREÇOS
ITEM
01

OBJETO
Percentual de desconto a ser concedido à Prefeitura
Municipal de Cajazeiras/PB sobre os custos
internos dos serviços executados pela licitante, a ser
concedido ao Anunciante, baseados na tabela de
preços do Sindicato das Agências de Propaganda na
Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta
apresentada pelo licitante vencedor.

MÉDIA

PERCENTUAL

AGÊNCIA
SALA
COMUNICAÇÃO

10

TAKES COMUNICAÇÃO

20%

20%
20%
20%

ART&C

■

02

03

Honorários (em percentual), incidentes sobre os
preços dos bens e dos serviços especializados
prestados por fornecedores, com a intermediação e
supervisão da licitante, referentes à produção e à
execução técnica de peça e ou material cuja
distribuição não lhe proporcione o desconto de
agência concedido pelos veículos de divulgação,
nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965.

Honorários (em percentual), incidentes sobre os
preços dos bens e dos serviços especializados
prestados por fornecedores, com a intermediação e
supervisão da licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas
e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento pertinentes ao
objeto do contrato;

SALA
COMUNICAÇÃO

10

15%
.:;"‘y '

TAKES COMUNICAÇÃO

15%

ART&C

15%

SALA
COMUNICAÇÃO

10

10%

- U(yv".

15%

P RE FE IT UR A

DE

CAJAZEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO*
II. à renovação do direito de autor e conexos e
aos cachês, na reutilização de peça ou
material publicitário, exclusivamente quando
a sua distribuição/veiculação não lhe
proporcione o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgação, nos termos do
art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.

TAKES COMUNICAÇÃO

10%

10%

ART&C
04

Honorários (em percentual), incidentes sobre os
preços dos bens e dos serviços especializados
prestados por fornecedores, com a intermediação e
supervisão da licitante, referentes à criação, à
implementação e ao desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária, destinadas
a expandir os efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, em consonância com novas
tecnologias.

10%

SALA
COMUNICAÇÃO

10

20%

TAKES COMUNICAÇÃO

20%

ART&C

20%

20%

"
A fim de tornar mais fácil os cálculos no momento da licitação, realizamos o arredondamento dos valores ffacionados obtidos.
*Na licitação será adotado o percentual máximo de 15% (quinze por cento) para os itens 2, 3 e 4, em conformidade com as normas do CENP.
Cajazeiras, 28 de junho de 2022.
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comunicação

PROPOSTA DE PREÇO - MAIO 2022
1 D a d os da E m p re sa F o rn e c e d o ra d a C o ta çã o
Nome Fantasia:

TAKES C O M U N ICA ÇÃO E M A R K ETING ____________ __

Razão Social:

TA K ES PRO DUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA

CNPJ:

35.486.075 / 0001 09

Telefone:

83-3221 7026

E-mail:

takescom unicacao@ hotm ail.com

Endereço:

RUA MACIEL P IN H E IR O ,^ 360_______________________________

Com plem ento:
Cidade/UF:

SALA:301 - 3 8 ANDAR
C A M P iN A G RANDE - PB

Bairro;
CEP:

CENTRO
58100-070

2 -O B J E T O
O B JE TO

D E S C O NTO /HO NO RÁR fO S

01

Percentual de desconto a ser concedido à
Prefeitura de Cajazeiras sobre os custos
internos dos
serviços executados
pela
licitante, baseados na tabela de preços do
Sindicato das A gências de Propaganda na
P a ra íb a -S IN A P R O -P B .

20%
(VINTE POR CENTO )

02

Honorários (em percentual), incidentes sobre
os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados p o r fornecedores,
com a interm ediação e supervisão da licitante,
referentes à produção e à execução técnica
de peça e ou m aterial cuja distribuição não lhe
proporcione o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgação, nos term os do
art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965.

15%
(QUINZE POR CENTO)

It

em

.

[
j

...

h

fêmt* ■-

fV<'ímm
■' :>•í*4':
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H ta k e s ,

x« comunicação

03

H onorários (em percentual), incidentes sobre
1 os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a interm ediação e supervisão da licitante,
referentes:
i. ao planejam ento e à execução de
pesquisas e de o u iio s instrum entos de
avaliação e de geração de conhecim ento
pertinentes ao objeto do contrato;
11. à renovação do direito de autor e
conexos e aos cachês, na reutilização de
peça
ou
m aterial
publicitário,
exclusivam ente
quando
a
sua
distribuição/veicuiação
não
lhe
proporcione o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação,
nos term os do art. 11 da Lei n°
4.680/1965;

•

04

•

10%
(DEZ POR CENTO )

III. à reim pressão de peças publicitárias.
Honorários (em percentual), incidentes sobre
os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a interm ediação e supervisão da licitante,
referentes à criação, à im plem entação e ao
desenvolvim ento de form as inovadoras de
: com unicação
publicitária,
destinadas
a
expandir os efeitos das m ensagens e das
ações publicitárias, em consonância com
novas tecnologias.

20%
(VINTE POR CENTO )

3 V a lid a d e d e s ta c o ta ç ã o
Para ser válida, esta C otação deve ser elaborada de m aneira independente, sem que
seu conteúdo seja, no todo ou parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer
m eio ou pessoa, bem com o com qufiíquer integrante da Prefeitura Municipal de

Cajazeiras,
João Pesqbd, 06 de junho 2022.

M irian da Silva Ribeiro - Diretora de Atendim ento
RG: 464.150 - SSP-PB
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 13/06/2022 às 13:25:48 (data e hora de Brasília).
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comunfeaçao Integrada

PROPOSTA DE PREÇO - MAIO 2022
1 Dados da Empresa Fornecedora da Cotação

Nom e Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:

ART&C C O M UN IC AÇ ÃO INTEGRADA_______________________________
A R T& C C O M UN IC AÇ ÃO INTEG RADA LTDA

___________0 2 .6 9 2 .1 8 3 /0 0 0 1 -8 9

E-mail:

alexsandro@ artc.com .br

Endereço:

AV. N ILO PEÇANHA, 338

Com plem ento:
Cidade/UF:

Telefone:

Bairro:
N A T A L -R N

CEP:

83-99852-6913/84-4008-8250

PETRÓPOLIS
59.012-300

Dados do Representante legal
A rturo Silveira Dias de Arruda Câm ara
CPF: 655.307.214-00 - Identidade: 1133013 - SSP-RN

2 OBJETO
ITEM
01

02

OBJETO

DESCÕNTO/HONORÁRIOS

Percentual de desconto a ser concedido à
Prefeitura de C ajazeiras sobre os custos
internos dos serviços executados peia
licitante, baseados na tabela de preços do
Sindicato das A gências de Propaganda na
Paraíba - SINAPRO -PB.

20%
(VINTE POR CENTO )

H onorários (em percentual), incidentes sobre
os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a interm ediação e supervisão da
licitante, referentes à produção e à execução
técnica de peça e ou material cuja
distribuição não lhe proporcione o desconto
de agência concedido pelos veículos de
divulgação, nos term os do art. 11 da Lei n°

15%
(QUINZE POR CENTO)

4.680, de 1965.

NATAL Av. Nilo Peçanha, 338, Petrópolis, Natal. (84) 4008.8250
JOÃO PESSOA Av. João M au rício,1675 Em presarial J M esquita, Sala 410, Manaíra. (83) 3578-1130
ARACAJU Av. Or, José Machado de Souza, 220, Condomínio Neo Office Jardins, saias 810 e 811, Jardins, (79) 3304-4500

comunicação integrada
03

Honorários (em percentual), incidentes sobre
os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a interm ediação e supervisão da
licitante, referentes:
1. ao planejam ento e à execução
pesquisas e de outros instrum entos
avaliação
e
de
geração
conhecim ento pertinentes ao objeto
contrato;

10 %
(DEZ POR C ENTO )

de
de
de
do

(I. à renovação do direito de autor e
conexos e aos cachês, na reutilização
de peça ou m aterial publicitário,
exclusívam ente
quando
a
sua
distribuição/veiculação
não
lhe
proporcione o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação,
nos term os do art. 11 <Ja Lei n°
4.680/1965;

04

III. à reim pressão de peças publicitárias.
H onorários (em percentual), incidentes sobre
os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a interm ediação e supervisão da
licitante,
referentes
à
criação,
à
im plem entação e ao desenvolvim ento de
form as
inovadoras
de
com unicação
publicitária, destinadas a e x p a n d iro s efeitos
das m ensagens e das ações publicitárias,
em consonância com novas tecnologias.

20%
(VINTE POR CENTO)

3 Validade desta cotação
Para se r válida, esta C otação deve ser elaborada de m aneira independente, sem que
seu conteúdo seja, no todo ou pafte, direta ou indiretam ente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer
m eio ou pessoa, bem com o com qualquer integrante da Prefeitura Municipal de
Cajazeiras.
João R?$s6a,12 de Maio 2022.

Aiexsanc
RG:

íilvino de Oliveira

2.1 23.599

- SSP-PB

jndim ento

‘

,

A.

NATAL Av. Nilo Peçanha, 338, Petrópolis, Natal. (84) 4008.8250
JOÃO PESSOA Av. João M au rício,1675 Empresarial J M esquita, Sala 410, Manaíra. (83) 3578-1130
ARACAJU Av. Dr. iosè Machado de Souza, 220, Condomínio Neo Office Jardins, safas 810 e 811, jardins. (79) 3304-4500
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

02.692.183/0001-89
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

14/08/1998

NOME EMPRESARIAL

ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA.
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ART & C COMUNICACAO

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

73.11-4-00 - Agências de publicidade
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

AV NILO PECANHA

338

COMPLEMENTO

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

59.012-300

PETROPOLIS

NATAL

RN

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

RUBI A@ARTC.COM.BR

(83) 3512-5503

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

04/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 13/06/2022 às 13:24:32 (data e hora de Brasília).
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Fls__
Rubrica

1 Dados da Ei^rasa Fornacadora da Cotação
i'
Razão Sócia!

•
*■:
■■ ■
SALA 10 COMUNICAÇÃO L

CNPJ:;-

17.670503/0001-7?

E-mail-

rcHmero@satadez.com.br

Endereço-

Telefone:

83 3021 -8001 - 83 98/95-8103

RUA MiGüfcL BASTOS L153QA, ' 20

Complemento

Bairro:

Cidsde/UF;

CEP:

MIRAMAR
58043-280

Dedos do Representante Legal

Responsáve» LegalCPf:

711676094-68

JOSÉ ROMERO BELMONT DE ARAÚJO T,
Identidade;

1,385.714 SSP P8

2 OBJETO

OBJETO '
0ESCONTQ/HONORÃRIQ5
fTEM
Percentual de desconto a ser concedido à
20%
01
Prefeitura de Cajazeiras sobre os custos
(VINTE POR CENTO)
internos dos serviços executados na<-*
ilcitame. baseados na tabela de preços do
Sindicato das Agências de Propaganda m
Honorários (em percentual), incidentes sobre
os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,

02
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' . • PORCENTO)
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referentes à oredução e à execução técnica j|IMiigglMl^gllI^^giiSIgSllll j
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.
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^
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:
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-■ 10%
Honorários (em percentual), Acidentes sobre
os preços dos nerts e dos serviços
(DEZ POR CENTO)
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da licitante
referentes:
|
1
j

SALA IO

i so planejamento e á execução de;
ipesquisas e de outros instrumentos de:
javaiiação e de geração de conhecimento:
pertinentes ao objeto do contrato;
II. á renovação do direito de autor e
conexos e aos cachês, na reutilização de
peça
ou
material
publicitário,
exclusivamente
quando
a
sua
distribuição/veículação
nâp
lhe
proporcione o desconto de agência;
concedido pelos veículos de divulgação,
nos termos do art. 11 da Lei n°
4.680/1965;

ill. à reimpressão de peças publicitárias.
Honorários (em percentual), incidentes sobre
os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes è criação, à implementação e ao
desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação
publicitána,
destinadas
a
expandir os efeitos das mensagens e das
ações publicitárias, em consonância com
novas tecnologias.

20%
(VINTE POR CENTO)

3 Validade desta cotação
Para ser válida, esta Cotação deve ser elaborada de maneira independente,
sem que seu conteúdo seja, no todo ou parte, direta ou indíretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitação, por qualquer meio ou pessoa, bem como com qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Cajazeiras,
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
Realização de competente processo licitatório objetivando:
Objeto: Contratação, tipo "melhor técnica", de agência de publicidade para: realização de
estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e
supervisão da execução externa, compra de midia e distribuição de publicidade, com o intuito
de atender ao principio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens
ou serviços, de difundir idéias, principios, iniciativas ou instituições ou de informar o
público em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e
de geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens,
em consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material
criados pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
DECLARAÇÃO
Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para
a devida execução do objeto a ser licitado:
Recursos Próprios do Municipio de Cajazeiras:
02.150 Secretaria Municipal de Comunicação
04 122 2002 2006 Manutenção da Publicidade Institucional do Municipio
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

L A E S S O S O U Z A ABREU
Secretário da Fazenda Pública

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Cajazeiras

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.923.971/0001-15
R CEL JUVENCIO CARNEIRO

Dem onstrativo Sim plificado da Despesa Orçam entária

tlnidacte:
Ctassific
fo n te de

TACÃO

Funcional Programática
Esfera

m

de Despesas

7m .

DESPESAS

SALDO,

EMPENHADAS ORÇAM EN TÁRIO
UAi IZADA (< ATE 0 MÈS (D ),
ic ) (a. b)

ATM A,

{aA

02.150 Secretaria Municipal de Com unicação
Manutenção da Publicidade Institucional do Município
Objetivo- Manter as Atividades de Publicidade Institucional do município. Também promover Seminário de

04 122 2002 2006

1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos
1085
1086
1087

4^88
^ 089
1090
1091
1092

3190.11
3190.13
3390.14
3390.30
3390.36
3390.39
3390.40
3390.92

99
99
99
99
99
99
99
99

Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Seguridade
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fiscal
DIÁRIAS - CIVIL
Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO
Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Fiscal
Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total da Atividade:

218.000,00
10.000,00
2.000,00
20.000,00
1.000,00
848.030,00
1.000,00
1.000,00

155.49 3,8 8
0,00
0,00
0,00
0,00
14 8.029,00
0,00
0 ,00

62.506,12
10.000,00
2.000,00
20.000,00
1.000,00
700.001,00
1.000,00
1.000,00

1.101.030,00

303.522,88

797.507,12

\
Pessoal e
Encargos
Sociais

Juros e
Encargos da
Dívida

Outras
Despesas
Correntes

Investimentos

Inversões
Financeiras

787.507,12
1.091.030,00

0,00

303.522,88

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797.507,12

0,00

873.030,00

Executado:

155.493,88

0,00

0,00
148.029,00
Orçam ento Seguridade

10.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

72.506,12

0,00

725.001,00

Saldo Orç.:

Totais

0,00
0,00
Saldo Seguridade:

218.000,00

Executado:

v

0,00

0,00

Dotação Atual.:
1
Dotação A tua l.:

Reserva de
Contingência

Saldo Fiscal:

Orçam ento Fiscal

1

Amortizações
da Dívida

SisContabil - e-TTCons (83) 3241-9973 - www.e-ticons.com.br - Versão 2022.07.0.1-08.17.43

0,00

0,00

10.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
Expediente: SOLICITAÇÃO
Secretaria de Comunicação.
Assunto:
Procedimento licitatório.
Anexo:
Solicitação correspondente devidamente instruída com a
justificativa para a necessidade da demanda requerida.
D E S P A C H O
AUTORIZO a realização de procedimento licitatório, na modalidade exigida pela norma vigente,
objetivando:
Contratação, tipo "melhor técnica", de agência de publicidade para: realização de estudo,
planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão
da execução externa, compra de midia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender
ao principio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou
serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público
em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em
consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material criados
pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
Conforme informações do setor responsável existe disponibilidade de dotação
orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser licitado.

especifica no

Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos correspondentes
inclusive com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, à Comissão Permanente
de Licitação deste órgão, para a formalização do competente processo licitatório.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO
PROTOCOLO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220712CR00001
Realização de competente processo licitatório objetivando:
Origem: Secretaria de Comunicação
Objeto: Contratação, tipo "melhor técnica", de agência de publicidade para: realização de
estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e
supervisão da execução externa, compra de midia e distribuição de publicidade, com o intuito
de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens
ou serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o
público em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e
de geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens,
em consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material
criados pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
Protocolo: Observado o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de
licitação empregada em relação ao valor previsto do certame, os aspectos e as características
da despesa, o que já foi realizado até a presente data com objeto semelhante, bem como o que
consta dos elementos de planejamento da administração, em especial o orçamento vigente e o
detalhamento da origem dos recursos financeiros a serem utilizados; e considerando ainda a
justificativa para a necessidade da demanda requerida e, principalmente, a devida autorização
para a sua realização, esta Comissão protocolou o processo em tela:
CONCORRÊNCIA N° 00001/2022 - 12/07/2022
Procedimento: Aos autos do processo ora protocolado e numerado, o qual está instruído com a
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto, bem como do recurso apropriado para
realizar a referida despesa; após a devida autuação nos termos do Art. 38 da Lei Federal n°

Município de Cajazeiras

PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL

Fia

23E £
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~

ESTADO DA PARAÍBA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EMENTA: INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE
LICITAÇÃO - CPL - 00 MUNICÍPIO
CAJAZEIRAS,
DESIGNA COMPOSIÇÃO E
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM
EXERCÍCIO
DE CAJAZEIRAS,
ESTADO
DA
PARAÍBA, NO USO BE SUAS' ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E, NA FORMA DO ESTABELECIDO PELO
ART. 59, INC. VII e XI, DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO E DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS
APLICÁVEIS Ã ESPÉCIE, CONSOANTE AS NORMAS
GERAIS DE DIREITO PÚBLICO,

Art. Io - DESIGNAR cs servidores FRANCISCO SAMUEL LOCRENÇO DE
SOUSA - MATRICULA 17279, DENYZE GONSALO FURTADO - MATRICULA
15782 e EMÍBIO DXNXZ BATISTA - MATRICULA 15346 para, sob a
presidência do primeiro, constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL do município da Cajazairas/PB a partir da
presente data e até uitericr deliberação, servindo-lhe de
titulo a presente portaria.
Art. 2o - C(a)s nomeado £ajs de que tratam os artigos
anteriores, ficarão com a responsabilidade de gerir os
serviços e atribuições que lhe confere o cargo, em razão de
lei, junto ao Poder Executivo Municipal.

PREFEITO CONSTITUCIONAL

Secretaria Municipal de Administração
CNfU: 08.923.371/0001*45
Rua Ce) Juvôncio Carneiro, 253 - Centro, Cajazeiras - P3 58900*000
T eí. 3531-4383

7?>v

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220712CR00001
Objeto: Contratação, tipo "melhor técnica", de agência de publicidade para: realização de
estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e
supervisão da execução externa, compra de midia e distribuição de publicidade, com o intuito
de atender ao principio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens
ou serviços, de difundir idéias, principios, iniciativas ou instituições ou de informar o
público em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e
de geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens,
em consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material
criados pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
I - RECEBIMENTO
Nesta data recebemos a documentação inerente à execução do objeto acima indicado, composta,
inclusive, pelos seguintes elementos: solicitação para realização de processo licitatório na
modalidade exigida pela legislação vigente,
com justificativa para a necessidade da
contratação, pesquisa de preços correspondente, a autorização devida e declaração de existir a
respectiva disponibilidade orçamentária.
II - PROTOCOLO
Observado o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de licitação
empregada em relação ao valor previsto do certame, os aspectos e as características da
despesa, o que já foi realizado até a presente data com objeto semelhante, bem como o que
consta dos elementos de planejamento da administração, em especial o orçamento vigente e o
detalhamento da origem dos recursos financeiros a serem utilizados; e considerando ainda a
justificativa para a necessidade da demanda requerida e, principalmente, a devida autorização
para sua realização, esta Comissão protocolou o processo em tela:
Concorrência n° 00001/2022 - 12/07/2022.
III - ELEMENTOS DO PROCESSO
Após devidamente autuado, protocolado e numerado, aos autos do presente processo, o qual está
instruido com a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto, bem como do recurso
apropriado para realizar a referida despesa, nos termos do Art. 38 da Lei Federal n° 8.666/93
alterada;
serão
juntados
oportunamente
o instrumento convocatório e seus
elementos
constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, que posteriormente deverão ser
submetidos à apreciação da Assessoria Juridica.
IV - PROCEDIMENTO
Remeta-se a Assessoria Juridica.
Prezados Senhores,
Submetemos à apreciação da Assessoria Juridica, nesta data, os elementos do processo ora
autuado para a devida análise e aprovação, conforme as disposições do Art. 38, Parágrafo
único, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores:
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MINISTÉRIO PÚBLICO

MPF

Ministério Público Federai

IOmpt

MPCPB

MINISTÉRIO PÚBLICO PARAIBANO

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA n° 01/2021

Procedimento Administrativo - MPF n.° 1.24.000.001481/2021-16

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA (MPPB),
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF/PRPB), MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO (MPT/PB) E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA (MPC/PB), por intermédio dos membros que abaixo subscrevem, no uso de
suas atribuições legais, em especial aquelas contidas nos Arts. 127, caput, e 129, incisos
III e VI, da Constituição da República, Arts. 6o, inciso XX e 13 da Lei Complementar 75/93,
e Arts. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93, vêm expor e recomendar o que
segue:
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1. CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis (Art. 127, caput, CF);
2. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua
garantia (Art. 129, inciso II, CF);
3. CONSIDERANDO que o dispositivo do Art. 6o, inciso XX, da Lei
Complementar n° 75/93, e no Art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625/93,
preveem, dentre as atribuições do Ministério Público, expedir recomendações visando a
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a
adoção das providências cabíveis;,
4. CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração
Pública e da atuação dos seus respectivos gestores, a legalidade, a impessoalidade, a
moralidade, a publicidade e a eficiência (Art. 37, caput, da CF);
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6. CONSIDERANDO que a Lei n° 8.666/93, em seus Arts. 1o, 2° e 25, II1
(na mesma trilha a nova Lei n° 14.133 - Art. 74, III), é enfática ao estabelecer que as
contratações de serviços de publicidade pela Administração Pública serão
necessariamente precedidas de licitação;
7. CONSIDERANDO que a Lei n° 12.232/10, de forma específica e
inovadora, estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração
pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por meio de agências
de propaganda, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
que as Leis n° 4.680/65, e n° 8.666/93 (ou a n° 14.133/21), serão aplicadas aos
procedimentos licitatórios e aos contratos regidos por esta lei, de forma
complementar (Art. 1o, caput, e §2°, da Lei n° 12.232/10);
8. CONSIDERANDO que a Lei n° 4.680/65 dispõe sobre o exercício da
profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda e dá outras providências,
regulamentando a atuação desses profissionais e agências;
9. CONSIDERANDO que a referida Lei n° 12.232/10, consoante Marçal
Justen Filho2, ante as peculiaridades e complexidades do tema, incorporou ao
ordenamento jurídico pátrio, no tocante ao Poder Público, o modelo de contratação de
serviços de publicidade vigente no direito privado, assim como a submissão (temperada)
à autorregulação do setor de publicidade;
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Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

Art. 2° As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
(...)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação; (...)
2

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Contratos de Publicidade da Administração: Lei n°
12.232/2010. Belo Horizonte: Fórum, 2020. pág. 48.
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5. CONSIDERANDO que a Constituição da República, em seu artigo
37, §1°, dispõe que “§1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
cam panhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, inform ativo ou de
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos."]

10. CONSIDERANDO que o Art. 2°, caput, da Lei n° 12.232/103 estatui
que “considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas
integradam ente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o
objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir idéias
ou informar o público em geral":
11. CONSIDERANDO que o serviço de publicidade regido pela Lei n°
12.232/10, conforme se extrai dos seus Arts. 2° e 14, abrange a publicidade concebida
para divulgação em qualquer veículo ou meio de comunicação, inclusive na internet (em
sentido amplo) e nas redes sociais4, diante da evolução tecnológica e da criatividade
humana em elaborar novas formas de veicular mensagens publicitárias5;
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12. CONSIDERANDO ainda a relevante consideração de Marçal Justen
Filho6 sobre o citado Art. 2 o, amparada também nos ensinamentos de Luciano Ferraz7, no
sentido que “(...) não caberá aplicar o regime da Lei n° 12.232 nas hipóteses em que a

Administração necessitar de uma prestação específica e isolada. A circunstância de tal
prestação corresponder a uma das etapas ou manifestações previstas no caput do art. 2°
3
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§1° Nas contratações de serviços de publicidade, poderão ser incluídos como atividades complementares
os serviços especializados pertinentes:
I - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as
peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, respeitado o disposto no
art. 3o desta Lei;
II - à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados;
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III - à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância
com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias.
§ 2 o Os contratos de serviços de publicidade terão por objeto somente as atividades previstas no caput e
no § 1o deste artigo, vedada a inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de

assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a
realização de eventos festivos de qualquer natureza, as quais serão contratadas por meio de
procedimentos licitatórios próprios, respeitado o disposto na legislação em vigor.
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§ 3o Na contratação dos serviços de publicidade, faculta-se a adjudicação do objeto da licitação a
mais de uma agência de propaganda, sem a segregação em itens ou contas publicitárias,
mediante justificativa no processo de licitação.

0

§ 4 o Para a execução das ações de comunicação publicitária realizadas no âmbito dos contratos
decorrentes das licitações previstas no § 3o deste artigo, o órgão ou a entidade deverá,

E

obrigatoriamente, instituir procedimento de seleção interna entre as contratadas,
metodologia será aprovada pela administração e publicada na imprensa oficial.
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Nesse sentido, vide a Resolução n° 01/2019 do CENP.

5

“Tal como exposto acima, estão abrangidas na disciplina legal inclusive as ditas mídias sociais,
resultantes de aplicativos específicos para difusão de mensagens publicitárias por meio da rede mundial
de computadores - internet.’’ - Op. cit. pág. 102.

6

Op. cit. pág. 112.

7

FERRAZ, Luciano. Breves considerações sobre a nova lei de licitações para contratos de
publicidade. Fórum de Contratação e Gestão Pública - FCGP, ano 10, n. 112, p.21-22, abr. 2011.
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será irrelevante sempre que não se configurar uma atividade de p u b lic id a d e tais

13. CONSIDERANDO que no mesmo sentido estão alguns importantes
julgados de Tribunais de Contas (TCÜ, TCEs e TCM/BA), representados aqui pelo
seguinte trecho de acórdão do TCE/ES, proferido no Processo TC-9376/2013, que teve
como relator o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto: "Por fim, e ressalvando sempre

a discricionariedade administrativa, a contratação de uma agência publicitária, pressupõe,
na maioria das vezes, a confecção de um serviço complexo, a ser executado em
diversas etapas, nos termos da Lei n. 12.232/10. Diante de um objeto simples, que
possa, quiçá, ser licitado através de pregão, deve a Adm inistração sopesar a
necessidade de se contratar uma agência como interm ediadora dos serviços,
justificando-se tal ajuste apenas se se revelar claram ente vantajoso para o
interesse público

14. CONSIDERANDO que o Art. 4° da Lei n° 12.232/108 firma que os
serviços de publicidade institucional nela previstos, qualquer que seja o meio de
divulgação do material publicitário (TV, rádio, jornal, internet, redes sociais, etc.), somente
poderão ser contratados com agências de propaganda (PJ sob qualquer forma
societária, inclusive a EIRELI) cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei n°
4.680/65, e que tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento
junto ao Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP ou entidade equivalente.
leqalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condicões técnicas
de agências de propaganda:
15. CONSIDERANDO que o Art. 10 da sobredita lei especial afirma que
as licitações nela previstas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou
especial, com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas; estas últimas
serão analisadas e julgadas por subcomissão técnica, constituída por, pelo menos, 03
(três) membros que sejam formados em comunicação, publicidade ou marketing ou
que atuem em uma dessas áreas, sendo que, pelo menos, 1/3 (um terço) deles não
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poderão manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão
ou a entidade responsável pela licitação;

8

Art. 4o Os serviços de publicidade previstos nesta Lei serão contratados em agências de propaganda
cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei no 4.680, de 18 de junho de 1965, e que tenham obtido
certificado de qualificação técnica de funcionamento.
§ 1° O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste artigo poderá
ser obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP, entidade sem fins lucrativos,
integrado e gerido por entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, ou por
entidade equivalente, legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições
técnicas de agências de propaganda.
§ 2o A agência contratada nos termos desta Lei só poderá reservar e comprar espaço ou tempo
publicitário de veículos de divulgação, por conta e por ordem dos seus clientes, se previamente
os identificar e tiver sido por eles expressamente autorizada.
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autores afirmam que em tal hipótese, quando não se tratar de um serviço complexo
de publicidade, pode-se licitar nos termos da Lei n° 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 (se
for serviço comum) ou da nova Lei n° 14.133/21, como ocorre nos casos em que o
ente público pretende contratar apenas o veículo de comunicação (de qualquer
espécie) para divulgar peças publicitárias produzidas por setor específico do
próprio ente;
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16. CONSIDERANDO que o importante Art. 12 da Lei n° 12.232/10

descumprimento, por parte de agente do órgão ou entidade responsável
pela licitação, dos dispositivos desta Lei destinados a garantir o julgamento do plano de
comunicação publicitária sem o conhecimento de sua autoria, até a abertura dos
invólucros de que trata a alínea a do inciso VII do §4° do art. 11 desta Lei, implicará a
anulação do certame, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade
administrativa, civil ou criminal dos envolvidos na irregularidade”-,
17. CONSIDERANDO que nas licitações regidas pela Lei n° 12.232/10 a
fase de habilitação é posterior ao julgam ento das propostas técnicas (vide Art. 11) e que
essa habilitação se sujeita ao regime da Lei n° 8.666/93, por ser compatível com essas
contratações, de modo que exige-se da(s) agência(s) de publicidade vencedora(s)
prova da regularidade fiscal e trabalhista, em especial a prova da regularidade para
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente (Art. 29, III, da Lei n° 8.666/93)9;
18. CONSIDERANDO ainda o teor do Art. 1410 da lei em testilha, o qual
disciplina a forma de subcontratação, pela agência de publicidade, de certas atividades
complem entares ou serviços especializados prestados por terceiros (vide Art. 2o, §1°),
pessoas físicas ou jurídicas, mediante prévio cadastramento perante o ente público
contratante;
19. CONSIDERANDO o seguinte ensinamento de Marçal Justen Filho
sobre a exigência de regularidade fiscal para a contratação, pela agência, dos serviços
especializados prestados por terceiros (Art. 14 da Lei n° 12.232/10), amparado inclusive
em entendim ento do TCU: “No entanto, exige-se que esse terceiro se encontre em
situação de regularidade fiscal. O tema já fora considerado em decisão do TCU, a seguir

reproduzida: (...) 9.3. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92 e no art.
250, inciso II, do Regimento Interno, determinar ao (...) que: 9.3.1. exija das agências de
publicidade contratadas que promovam a devida verificação da regularidade fiscal das
empresas subcontratadas, procedendo, também, à verificação do cumprimento dessa
determinação. (Acórdão n° 222/2006, Plenário, rei. min. Ubiratan Aguiar)''1”-,
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Art. 29. (...)
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; (...)
Art. 14. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante poderão
fornecer ao contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades
complementares da execução do objeto do contrato, nos term os do § 1o do art. 2o desta Lei.
§ 1o O fornecimento de bens ou serviços especializados na conformidade do previsto no caput deste
artigo exigirá sempre a apresentação pelo contratado ao contratante de 3 (três) orçamentos
obtidos entre pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido.
§ 2o No caso do § 1o deste artigo, o contratado procederá à coleta de orçamentos de fornecedores
em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob
fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5%
(cinco décimos por cento) do valor global do contrato.
§ 3o O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite
previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, está
dispensado do procedimento previsto no § 2o deste artigo.

11 Op. cit. pág. 406-407.
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dispõe que “ O

20. CONSIDERANDO, nos termos do Art. 1512 da Lei n° 12.232/10, que
cabe à agência de publicidade (quando o serviço for contratado de forma integrada)
comprovar o desempenho satisfatório da veiculação da publicidade nos meios de
divulgação escolhidos, para fins de pagamento, tal como a ocorre com a execução
dos demais serviços complementares prestados por terceiros (referidos no Art. 14);
de maneira que a agência deverá realizar perante a Adm inistração Pública uma prestação
de contas quanto à veiculação da publicidade por ela concebida/criada/planejada,
acom panhada do dem onstrativo documental pertinente, em especial o relatório de

21. CONSIDERANDO que à semelhança do que ocorre quanto aos
outros serviços especializados de terceiros (do Art. 14), devem as agências de
publicidade contratadas exigir prova da regularidade fiscal dos veículos de
comunicação escolhidos (conforme o plano de comunicação publicitária apresentado e
por ordem da A dm inistração)13, conforme se extrai da análise conjunta das normas dos
Art. 4 o, §2°, Art. 15 e Art. 19, todos da lei em exame, à luz do Art. 70, p. único, da
Constituição da República;

22. CONSIDERANDO ainda outros importantes dispositivos da Lei n°
12.232/10 (máxime seus Arts. 16 e 17), bem como tendo em vista as relevantes
determinações feitas pelo Plenário do TCE/PB no Acórdão n° 00068/21, no bojo do
Processo TC n° 03.679/14 (PCA da SECOM/PB).
RESOLVEM RECOMENDAR aos Chefes dos Poderes Executivo (e ao[à]
Secretário[a] de Comunicação) e Legislativo do Estado da Paraíba, assim como aos[àsj
Chefes dos Poderes Executivo (e aos[às] eventuais Secretários[as] de Comunicação) e
Legislativo de todos os municípios paraibanos, bem como aos[às] representantes legais
das Autarquias Federais com sede na capital, a partir de 01/01/2022, as seguintes
medidas:
a) sigam fielmente o comando Art. 37, §1°, da Lei Maior de 1988 ao
licitarem e contratarem serviços de publicidade institucional, de modo que tais serviços
incidam sobre os atos, programas, obras, serviços e campanhas realizados pelo ente
público, sem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção

pessoal de autoridades ou servidores públicos;
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b) em respeito aos Arts. 1 2 o e 25, II, da Lei n° 8.666/93 (na mesma trilha
a nova Lei n° 14.133 - Art. 74, III) e ao Art. 1o da Lei n° 12.232/10, sempre realizem o

devido procedimento licitatório antes de contratarem serviços de publicidade
institucional (prestados de forma integrada ou não);
12 Art. 15. Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento deverão
ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da
descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de
relatório de checagem de veiculação. a cargo de empresa independente, sempre que possível.
Parágrafo único. Pertencem ao contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia
diretamente ou por intermédio de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as
bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de
divulgação.
13 Até com maior necessidade em relação aos serviços do Art. 14, pois os veículos de divulgação
faturam os valores que lhes cabem (suprimido o desconto-padrão da agência) e emitem notas
fiscais em face do ente público anunciante.
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checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível;
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c)
adotem
obrigatoriamente
o
regime
licitatório
da
Lei
n°
12.232/10 (consoante seu Art. 2o, caput, e §1°) sempre que visarem contratar serviços

complexos de publicidade institucional, a serem executados por agências de
publicidade em duas ou mais atividades/etapas, realizadas de forma integrada
(nelas incluídas os serviços de terceiros e a veiculação nos meios de divulgação14),
d) à exceção, conforme a doutrina e a jurisprudência majoritária15 dos
Tribunais de Contas (vide Considerandos ns° 12 e 13), quando se pretende contratar

serviços de publicidade a serem executados de forma isolada e não integrada (não
complexos), podem os entes públicos, sopesando a vantajosidade para interesse
público, licitar nos termos da Lei n° 8.666/93, da Lei n° 10.520/02 (se for serviço
comum) ou da nova Lei n° 14.133/21, como ocorre nos casos em que a Administração
visa contratar apenas o veículo de comunicação (de qualquer tipo) para divulgar peças
publicitárias produzidas pelo próprio ente, através de servidores ocupantes de cargos
efetivos ou com issionados de formação superior em comunicação, publicidade ou
marketing;
e) em sendo caso de adoção do regime de contratação da Lei n°
12.232/10 (nos termos do item “c”), para qualquer meio de divulgação do material
publicitário produzido (TV, rádio, jornal, internet, redes sociais, etc.), somente admitam à
licitação, nos termos do Art. 4° da lei, agências de propaganda (PJs sob qualquer
forma societária, inclusive a EIRELI) submetidas à Lei n° 4.680/65, e que tenham
obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento junto ao Conselho
Executivo das Normas-Padrão - CENP ou entidade equivalente, legalmente reconhecida
como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda;
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f) incidindo a disciplina licitatória da Lei n° 12.232/10, cumpram
fielmente os comandos do seu Art. 10, especialmente no tocante à análise e julgamento
das propostas técnicas das agências de publicidade licitantes; nesse norte, devem as
propostas técnicas serem analisadas e julgadas por uma subcomissão técnica,
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constituída por, pelo menos, 03 (três) membros que sejam formados em
comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, sendo
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que, pelo menos, 1/3 (um terço) deles não poderão manter nenhum vínculo funcional ou
contratual, direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação;
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g) observem com a devida atenção as disposições do relevante Art. 12 da
Lei n° 12.232/10, o qual dispõe que “ O descumprimento, por parte de agente do órgão ou
14 Divulgação em qualquer veículo ou meio de comunicação, inclusive na internet (em sentido amplo) e
nas redes sociais - vide acima Considerando n° 11.
15 Por todos, confira-se: “ EMENTA: MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI. CONSULTA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE
DIVULGAÇÃO. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ISOLADAMENTE. NÃO APLICAÇÃO DA LEI
12.232/2010. Lei 12.232/2010 não se aplica a qualquer serviços de publicidade, mas apenas às
atividades complexas, realizadas de forma integrada e por intermédio de agências de publicidade,
conforme se depreende da leitura dos artigos 1o e 2o da referida Lei. contratação de serviços de
publicidade a serem executados de isolada, singular e não integrada, como por exemplo a distribuição
de publicidade aos meios de divulgação de material produzido e concebido por departamento
especializado do próprio ente, não há a obrigatoriedade de aplicação do rito previsto na Lei
12.232/2010. Neste caso, devem ser utilizados os procedimentos previstos na Lei 8.666/93 ou na Lei
10.520/2002, nesta última hipótese, quando se enquadrarem como serviços comuns.” (TCE/MT - Proc.
n° 6742/2013 - Resolução de Consulta - Rei. Conselheiro Antônio Joaquim - Sessão de
Julgamento 12.03.2013 - Tribunal Pleno)
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com a elaboração do necessário plano de comunicação publicitária;

h) qualquer que seja a disciplina licitatória incidente (Lei n° 12.232/10, Lei
n° 8.666/93 ou Lei n° 14.133/20), exijam da(s) agência(s) de publicidade vencedora(s) ou
do(s) veículo(s) de comunicação vencedores (aqui quando contratar diretamente o
veículo), prova da regularidade fiscal e trabalhista, em especial a prova da

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente (Art. 29, III, da Lei n° 8.666/93);
i) adotado, por imperativo legal, o regime de contratação da Lei n°
12.232/10, devem os entes constar nos editais e respectivos contratos (bem como
fiscalizar de maneira efetiva) a obrigação das agências de publicidade contratadas em
exigir prova da regularidade fiscal das empresas subcontratadas para prestar
serviços especializados (Art. 2°, §1°, c/c Art. 14) e dos veículos de comunicação
escolhidos (Art. 4o, §2°, c/c Art. 15, c/c Art. 19)16, tudo à luz do Art. 70, p. único, da
Constituição da República (vide Considerandos n° 19 e n° 21);

de

forma

j) consoante o Art. 15 da Lei n° 12.232/10 (serviço complexo contratado
integrada), ordenem às agências de publicidade a comprovação do

desempenho satisfatório da veiculação da publicidade nos meios de divulgação
escolhidos, para fins de pagamento, consistente em uma prestação de contas quanto à
veiculação da peça publicitária por ela concebida/criada/planejada, instruída com
necessário relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente,
salvo impossibilidade devidamente justificada; ademais, mesmo que licitem de forma
isolada o serviço de veiculação do material publicitário, na forma da Lei n° 8.666/93, da
Lei n° 10.520/02 ou da nova Lei n° 14.133/21, adotem como boa prática, para fins de

pagamento, a exigência de relatório de checagem de veiculação, a cargo de
empresa independente, e, não sendo possível, que apresente expressa justificativa;
k) instituírem procedimento de seleção interna entre as agências
contratadas, nos termos do Art. 2o, §§ 4o e 3o, da Lei n° 12.232/10 (quando incidir a
disciplina desta lei), aprovado pela administração e publicado na imprensa oficial;
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l) exigirem das agências de publicidades contratadas, qualquer que seja o
regime de contratação, quando da emissão da nota fiscal, a escorreita descrição dos
serviços, permitindo perfeita identificação dos mesmos, bem como o preço unitário do
serviço;

m) abstenham-se de contratar e efetuar pagamentos a blogs, portais e
quaisquer meios de divulgação pertencentes e/ou sob gerência ou controle de
agentes públicos estaduais, ainda que comissionados, sob pena de imputação de
débito das despesas pagas ilegalmente, solidariamente ao ente público e às agências
contratadas;

16 Até com maior necessidade em relação aos serviços do Art. 14, pois os veículos de divulgação
faturam os valores que lhes cabem (suprimido o desconto-padrão da agência) e emitem notas
fiscais em face do ente público anunciante.
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Assinado eletronicamente por: ANTONIO HORTENCIO (Cert. Digital) em 17/11/2021 e HELID SILVA em 25/11/2021

julgamento do plano de comunicação publicitária sem o conhecimento de sua autoria, até
a abertura dos invólucros de que trata a alínea a do inciso VII do §4° do art. 11 desta Lei,
implicará a anulação do certame, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade
administrativa, civil ou criminal dos envolvidos na irregularidade”',

n) obedeçam sempre, qualquer que seja o regime licitatório, ao que
dispõe o Art. 37, § 1°, da Constituição da República, sendo vedada a contratação e o
pagamento pela mera inserção de logomarcas, s lo g a n s ou brasões estáticos do
ente público, tendo em vista a ausência de caráter informativo, educativo ou de
orientação social preconizado pelo citado dispositivo constitucional;

Encaminhe-se a presente Recomendação aos Chefes dos Poderes
Executivo (e ao[à] Secretário[a] de Comunicação) e Legislativo do Estado da Paraíba,
assim como aos[às] Chefes dos Poderes Executivo (e aos[às] eventuais Secretários[as]
de Comunicação) e Legislativo de todos os municípios paraibanos, que deverão informar
ao Ministério Público da Paraíba (Procuradoria-Geral de Justiça Centro de Apoio
Operacional às Promotorias do Patrimônio Público, Fazenda Pública e Terceiro Setor Rua Rodrigues de Aquino, s/n, Centro, João Pessoa - Cep. 58013-030), no prazo de 30
dias, as medidas adotadas ou a serem adotadas.

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente Recomendação dá ciência
e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, e poderá implicar
na adoção de todas as providências adm inistrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima
extensão, contra os responsáveis inertes em face da violação dos dispositivos legais e
direitos acima referidos.
to <

Registros e comunicações necessárias. Cumpra-se.
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João Pessoa, 15 de novembro de 2021.

Antônio Hortêncio Rocha Neto
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba

José Guilherme Ferraz da Costa
Procurador-Chefe do Ministério Público Federal na Paraíba

Yordan Moreira Delgado
Procurador da República

Andressa Alves Lucena Ribeiro Coutinho
Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba

k étrjs
Bradson Tibério Luna Camelo
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas na Paraíba
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o) adotado o regime de contratação da Lei n° 12.232/10, obedeçam a
todos os demais comandos legais nela previstos.
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00001/2022

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB, toma público, para conhecimento dos interessados, que se encontra
aberto processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00001/2022, do tipo
MELHOR TÉCNICA, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório
obedecerá ao disposto na Lei n° 12.232/2010 e n° 8.666/1993 e modificações posteriores, bem como a
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

OBJETO: Contratação, através de licitação, na modalidade “concorrência pública”, tipo “melhor
técnica”, de agência de publicidade para: realização de estudo, planejamento, conceituação, concepção,
criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra de mídia e
distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à
informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou
instituições ou de informar o público em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das
mensagens, em consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou
material criados pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:......
HORÁRIO:....
ENDEREÇO: Avenida Joca Claudino, s/n, Tancredo Neves, Cajazeiras/PB

Retirada do Edital: No endereço eletrônico https://caiazeiras.pb.aov.br/index.php. e por e-mail para o seguinte
endereço eletrônico cplprefeituracaiazeiras@gmail.coin e ainda no endereço acima citado no horário das 08h
às 13h (nesta opção dispor de dispositivo pendrive para retirada do Edital).
Recebimento e abertura das propostas Técnicas:

Local: Avenida Joca Claudino, s/n, Tancredo Neves, Cajazeiras/PB
Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Dia: (................) *
Horário: (.................)

Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mai 1: cpIprefeituracajazeiras@gmaii.com
Tel.: (83) 3531-2534
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IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO LICITANTE
Órgão Licitante: Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Endereço: Rua Coronel Juvêncio Carneiro, n° 253, Centro, Cajazeiras/PB
Telefone: (83)3531-4383
Endereço da CPL: Avenida Joca Claudino, s/n, Tancredo Neves, Cajazeiras/PB
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Horário de Expediente da Comissão: 08:00hs às 13:00hs

PREÂMBULO
O Órgão Licitante, devidamente qualificado acima, por sua Comissão Permanente de Licitação, conforme
autorização do (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Gestor (a), de conformidade com o disposto na Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para dar ciência aos
interessados, que fará realizar a seguinte licitação:
Concorrência Pública n°. 00001/2022
Objeto: Contratação, através de licitação, na modalidade “concorrência pública”, tipo “melhor
técnica”, de agência de publicidade para: realização de estudo, planejamento, conceituação, concepção,
criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra de mídia e
distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à
informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou
instituições ou de informar o público em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das
mensagens, em consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou
material criados pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
Data da realização do certame:
Horário:
Local: _________, mantendo-se a distância adequada entre as pessoas presentes, devendo

OBRIGATORIAMENTE estar usando mascara, entre outras medidas, conforme recomendações dos órgãos
de saúde e vigilância sanitária.
A presente licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo Melhor Técnica, na forma de execução
indireta, sob a égide da Lei n° 12.232/2010, e, subsidiariamente, pelas Leis n° 4.680/1965, 8.666/1993,
9.648/1998, Lei Complementar n° 123/2006 e pela Lei Complementar 147/2014, obedecendo às exigências e
condições estabelecidas neste Edital.
1.

OBJETO, VALOR, FONTE DE RECURSOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

1. 1.
O objeto da licitação é a prestação de serviços de propaganda e publicidade institucional, conforme a
Lei n° 12.232/2010, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente, que tenham por
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação, a execução externa, a distribuição de publicidade de caráter institucional de competência do
Município.
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1.2.
Também fazem parte do objeto do certame, como atividades complementares, os serviços
especializados pertinentes:
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento relativos à execução do contrato;
b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada a
expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias;
c) à produção e à execução técnica das peças e/ou material criados pela agência contratada.
1.2.1. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem 1.1 terão a
finalidade específica de:
a) gerar conhecimento sobre o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, o públicoalvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;
b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;
c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias realizadas em
decorrência da execução do contrato.
1.2.2. E vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações, previstas na alínea “a” do subitem 1.1, de matéria
estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto do contrato de
prestação de serviços de publicidade.
1.2.3. A contratação dos serviços, elencados no objeto, tem como objetivo o atendimento ao princípio da
publicidade e ao direito à informação, por meio de ações que visam difundir idéias e princípios, posicionar
instituições e programas, disseminar iniciativas e políticas públicas, ou informar e orientar o público em geral.
1.2.4. O planejamento, previsto no item 1, objetiva subsidiar a proposição estratégica das ações publicitárias,
tanto nos meios e veículos de divulgação tradicionais (off-line) como digitais {on-line), para alcance dos
objetivos de comunicação e superação dos desafios apresentados e devem prever, sempre que possível, os
indicadores e métricas para aferição, análise e otimização de resultados.
1.3.
E vedado incluir outros serviços não previstos nos itens 1 e 1.1, em especial as atividades de
promoção, de patrocínio, de relações públicas, de assessoria de comunicação e de imprensa e a realização de
eventos festivos de qualquer natureza, conforme preconiza a Lei n° 12.232/2010.
1.3.1. Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem anterior, os patrocínios publicitários
de projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que funcionem como veículos de divulgação.
1.3.2. Os patrocínios publicitários, mencionados no item 1.3.1, os quais não são vedados, correspondem aos
projetos de mídia realizados por meio da compra de espaços e/ou tempo publicitários em veículos de
comunicação e divulgação, decorrentes da necessidade de associar uma marca, produto ou mensagem à
transmissão de algum evento e/ou projeto esportivo, cultural, informativo ou de entretenimento.
1.4.
Os serviços abrangem as ações de publicidade institucional e de utilidade pública, sobre todos os
assuntos e temas de competência ou interesse do Poder Executivo.
1.5.
A agência atuará por ordem e conta do ANUNCIANTE, em conformidade com o art. 3o da Lei n°
4.680/1965, na contratação de fornecedores de bens e de serviços especializados, para a execução das
atividades complementares de que trata o subitem 1.1, e de veículos de divulgação, para a transmissão de
mensagens publicitárias.
1.6.
Os recursos orçamentários ao cumprimento do contrato decorrente desta Licitação serão oriundos da
fonte orçamentária dos Recursos Ordinários da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, dentro da previsão
orçamentária para gastos com divulgação institucional, publicidade e propaganda, estimados em R$

700.000,00 (setecentos mil reais).

1.7.

As despesas decorrentes da presente licitação serão com recursos:

Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83)3531-2534

Página 4 de 74

Awsnm
P H E F E I T U

R A

DE

CAJAZEIRAS
1»JS

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

02.150 Secretaria Municipal de Comunicação
04 122 2002 2006 Manutenção da Publicidade Institucional do Município
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos
1.8.
A Contratante se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba indicada no
item 1.6.
1.9.
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com eficácia legal após a publicação do seu
extrato na Imprensa Oficial, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666,
de 1993.
1.9.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da Lei 8.666/93, desde
que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta
Concorrência.
1.9.2. No interesse da Contratante, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos Io e 2o, da Lei n°.
8.666/93.
1.9.2.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários;
2. EXAME E/OU OBTENÇÃO EDITAL
2.1
Este Edital, com seus elementos constitutivos, será obtido pelos interessados, nos dias úteis, de

segunda à sexta-feira, no horário das 08:00h às 13:00h (nesta opção dispor de dispositivo pendrive para
retirada do Edital), a partir da data da sua emissão, na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada no
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, na página oficial da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, no
endereço https://caiazeiras.pb.izov.br/index.php.
3. DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
3.1 Esta Concorrência será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, exceto a
análise e julgamento das Propostas Técnicas, que será feita pela Subcomissão Técnica.

3.2 A Subcomissão Técnica será constituída por 3 (três) membros que sejam formados em comunicação,
publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que pelo menos 01 (um) deles não terá
vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o Contratante.
3.3 A escolha dos membros da Subcomissão Técnica dar-se-á por sorteio, em sessão pública a ser realizada
antes da Sessão de Recebimento das Propostas, entre os nomes de uma relação previamente cadastrados, nos
termos do artigo 10 da Lei 12.232/10.
3.4 Caberá à Subcomissão Técnica:
3.4.1 Analisar individualmente e julgar o Plano de Comunicação Publicitária, Capacidade de Atendimento,
Repertório e Relato de Soluções de Problemas de Comunicação em conformidade com os termos deste Edital;
3.4.2 Notificar à CPL, que desclassificará os PARTICIPANTES que desatenderem as exigências legais e as
estabelecidas neste Edital, em especial as relacionadas a aposição de marca, sinal, etiqueta ou palavra que
possibilite a identificação das proponentes no ENVELOPE N° 1 e/ou documentos neles contidos.
3.4.3 Produzir e encaminhar à CPL todos os documentos necessários ao atendimento dos termos deste Edital,
relativos ao julgamento das propostas técnicas dos PARTICIPANTES, neles compreendidas as planilhas com
as pontuações dos quesitos e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram, em cada caso;
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
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3.4.4 Manifestar-se, em caso de eventuais recursos dos PARTICIPANTES relativos ao julgamento das
Propostas Técnicas, se solicitada pela CPL.
4.

DAS ALTERAÇÕES, ESCLARECIMENTOS

As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital poderão ser esclarecidas, desde que encaminhadas
à Comissão Permanente de Licitação - CPL, até 05 (cinco) dias úteis antes da data de apresentação das
Propostas Técnica, no seguinte endereço:
4.1.

CENTRO ADMINISTRATIVO
REF.: CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
Endereço: Avenida Joca Claudino, S/N, Bairro Tancredo Neves - Centro Administrativo da Prefeitura
Municipal, na cidade de Cajazeiras-PB
Att.: Francisco Samuel Lourenço de Sousa - Presidente da CPL
E-mail: cplprefeituracaiazeiras@gmail.com
4.2. Os PARTICIPANTES não devem utilizar, em eventual pedido de esclarecimento, termos que possam
propiciar, quando do julgamento da via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária INVÓLUCRO N° 1, a identificação da sua PROPOSTA TÉCNICA perante a Subcomissão Técnica.
4.3. A CPL poderá emitir Alterações e/ou Esclarecimentos aos documentos que integram este Edital, para
revisar e/ou modificar quaisquer de suas partes, observando o Artigo 21, § 4o da Lei n°. 8.666/93 e demais
alterações posteriores.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1. A impugnação a este ato convocatório e seus anexos, poderá ser feita por qualquer cidadão, por
irregularidade na aplicação da Lei N° 8.666/93 e suas alterações, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco)
dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas Técnicas e de Preços, devendo a administração
julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo Io
do Art. 113;
5.2. Todo licitante é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, sendo que, qualquer
pedido de impugnação deverá ser protocolado ou encaminhado por e-mail até o segundo dia útil que anteceder
a data fixada para recebimento das Propostas Técnicas e de Preços, na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras de segunda à sexta-feira, das 08:00h às
13:00h.
5.3. A impugnação apresentada em desconformidade com as regras previstas neste item será recebida como
mera informação.
5.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente.
5.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Comissão Permanente de Licitação:
I. o cidadão que não se manifestar em até 05 (cinco) dias úteis antes da data de recebimento das
Propostas Técnicas e de Preços;
II. a licitante que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis antes da data de recebimento das
Propostas Técnicas e de Preços.
5.5.1. Considera-se licitante, para efeito do inciso II do subitem anterior, a empresa que tenha retirado o
presente Edital na forma prevista no Aviso de Licitação ou neste Edital.
Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
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6.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

6.1. Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei n°. 8.666, de 21.06.93, e suas atualizações,
caberá:
I. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata nos
casos de:
a) Habilitação ou inabilitação da licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°. 8.666/93;
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;
II. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto
da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III. Pedido de reconsideração de decisão do Prefeito Municipal, no caso de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação
do ato.
6.2. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do item 6.1 terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade superior competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos;
6.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05
(cinco) dias úteis;
6.4. Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente por petição dirigida ou protocolada no endereço
da Comissão Permanente de Licitação para o(a) setor de licitação, sala da CPL instalada na Avenida Joca
Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000, dentro do
horário de expediente (08:00hs as 13:00h);
6.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o do artigo 109 da Lei n°. 8.666,
de 1993);
6.6. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I do item 6.1, excluindo-se as
penas de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação no Diário Oficial, salvo
para os casos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do item 6.1, se presentes os prepostos das licitantes no
ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feito por comunicação direta aos interessados e lavrada
em ata;
6.7. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar da presente Licitação as empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no
país, legalmente constituídas e estabelecidas, que atendam às condições exigidas neste Edital.
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83) 3531-2534
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7.2. Os serviços de publicidade previstos neste Edital serão contratados com agência de propaganda cujas
atividades sejam disciplinadas pela Lei n° 4.680, de 18 de junho de 1965, e que tenham obtido certificado de
qualificação técnica de funcionamento.
7.2.1. O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste artigo poderá ser obtido
perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP, entidade sem fins lucrativos, integrado e gerido
por entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, ou por entidade equivalente,
legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda.
7.3. Será vedada a participação de empresa na licitação quando:
a) Cuja falência tenha sido declarada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.
b) Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.
0 "\
c) Que estiver cumprindo suspensão temporária do direito de participar de licitação ou estiver impedida
de contratar com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras;
d) Cujos sócios, controladores, dirigentes, administradores, gerentes ou empregados integrem a
Subcomissão Técnica ou tenham qualquer vínculo profissional com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras;
e) As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 9oda lei 8.666/93;
f) Que por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra firma que esteja participando da
mesma licitação;
g) Que não possuam como objeto social a atividade de agência de publicidade;
h) Que apresente o Envelope N° 1 diferente daquele fornecido pela CPL.
7.4. A participação na presente Licitação implica e fará prova de que o licitante:
a) Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital eseus anexos, com
aceitação integral e irretratável de todos os seus termos, cláusulas e condições, submetendo-se às
condições nele estabelecidas;
b) Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o Edital, não podendo reivindicar
posterior desconhecimento ou falta de recebimento de quaisquer das partes que o integram; e,
c) Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta Licitação permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente satisfatória.
d)
A confirmação de que recebeu o Envelope N° 1 fornecido pela CPL, bem como todos os
documentos e informações necessárias à participação deste certame.
7.5. Nenhuma licitante poderá participar desta Concorrência com mais de uma Proposta.
8. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

8.1.
As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante legal, com poderes
para intervir nas fases do procedimento licitatório, devendo, no ato de entrega dos envelopes, apresentar
documento de credenciamento de acordo com o “Modelo de Carta de Credenciamento” (Anexo VI),
separadamente dos envelopes, acompanhado de documento que o identifique como representante do licitante,
de acordo com uma das seguintes formas.
8.1.1. Em sendo procurador legalmente constituído para tal fim, deverá apresentar instrumento público de
procuração ou instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, assinada pelo representante legal da
empresa, acompanhada de cópia da cédula de identidade ou outro documento de identificação pessoal de fé
pública e cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no
órgão de registro de comércio competente.
Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83) 3531-2534
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8.1.2. Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, por sócio ou dirigente, o
documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em cópia do ato que estabelece a prova de
representação da empresa, em que conste o nome do sócio e os poderes para representá-la, ou cópia da ata da
assembléia de eleição do dirigente, em ambos os casos autenticada em cartório ou apresentada junto com o
documento original para permitir que a Comissão Permanente de Licitação ateste sua autenticidade.
8.1.3. A ausência do documento hábil de representação não impedirá o representante de participar da
licitação, mas ele ficará impedido de praticar qualquer ato durante o procedimento licitatório.
8.2.
NOS CASOS DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E DE MICROEMPRESAS - ME,
que pretendam sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, pelo
Decreto n° 32.056, de 24/03/2011 do Estado da Paraíba e combinado com a Lei n° 147/2014, estas deverão
apresentar, ainda no Credenciamento, em anexo a DECLARAÇÃO firmada pelo contador que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte e/ou CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela Junta
Comercial do Estado a que pertença, com data de expedição de até 60 (sessenta) dias em relação a data de
abertura da Licitação;
8.2.1. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tãosomente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e
que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
8.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções
previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências
para verificar a veracidade da declaração.
*a participação nas condições previstas acima, implica no reconhecimento de não se encontrar em
nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3o, da Lei Complementar n° 123/06.

8.3.
A não utilização da faculdade prevista no subitem 8.2, será considerado que a Licitante optou por
renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006, o Decreto n° 32.056, de 24/03/2011 do
Estado da Paraíba e combinado com a Lei n° 147/2014 e o Decreto n° 8.538 de 06 de outubro de 2015.
8.4.
A ausência do documento de credenciamento ou sua incorreção não excluirá o licitante do certame,
porém impedirá o representante de manifestar-se ou praticar qualquer ato inerente à Licitação.
8.5.
Em todas as fases desta Concorrência será admitido apenas um representante por PARTICIPANTE e
não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma PARTICIPANTE.
8.6.
Na hipótese de substituição do representante no decorrer do processo licitatório, deverá ser
apresentado novo credenciamento perante a Comissão Permanente de Licitação.
8.7.
Caso a PARTICIPANTE não deseje fazer-se representar nas sessões de recepção e abertura, deverá
encaminhar as Propostas por meio de portador. Nesse caso, o portador deverá efetuar a entrega dos invólucros
diretamente à CPL, na data, hora e local indicados neste Edital.
8.8.
Os documentos necessários para a representação das PARTICIPANTES nas sessões deverão ser
entregues à CPL e serem apresentados fora dos invólucros que contêm as Propostas Técnica e de Preços e
comporão os autos do processo licitatório.
9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1.

Os documentos deverão ser acondicionados em envelopes identificados conforme a seguir:
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cp lprefe ituracaj azeiras@gmail.com
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9.1.1. O envelope N° 1 será fornecido pela Contratante, mediante recibo identificado, e a pedido da
Participante.
9.1.2. Os ENVELOPES N° 2, 3, 4 e 5 serão providenciados pela PARTICIPANTE e poderão ser
constituídos por embalagem(ns) adequada(s) às características de seu conteúdo, desde que inviolável(is)
quanto às informações de que tratam, até a sua abertura.
9.1.3. A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras, conforme as orientações para a elaboração descritas no
Anexo II do Edital.
DO ENVELOPE N° 1

9.2. O ENVELOPE N° 1 deverá conter a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária,
elaborado com base no briefing, e ser composto, conforme determina o art. 7o da Lei 12.232/2010, de:
I.
Raciocínio básico, sob a forma de texto, que apresentará um diagnóstico das necessidades de
comunicação publicitária da Contratante, a compreensão do proponente sobre o objeto da licitação e os
desafios de comunicação a serem enfrentados;
II.
Estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto, que indicará e defenderá as linhas
gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas de comunicação desejadas pela
Contratante;
III.
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;
IV.
Estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente explicitará e justificará a estratégia e as
táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e
em função da verba disponível indicada no briefing, apresentada sob a forma de textos, tabelas,
gráficos, planilhas e por quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e
suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação.
9.3. Somente será aceita pela CPL a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária no
ENVELOPE N° 1, o qual será fornecido pela Contratante.
9.4. O ENVELOPE N° 1 será padronizado e fornecido previamente pelo Contratante sem nenhum tipo de
identificação na parte externa, para preservar, até a abertura do ENVELOPE N° 2, o sigilo quanto à autoria do
Plano de Comunicação Publicitária.
9.5. O Invólucro n° 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica, para preservar, até a abertura do Invólucro
n° 2, o sigilo quanto à sua autoria. O Invólucro n° 1 não poderá:
a) ter nenhuma identificação;
b) apresentar informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que possibilite a
identificação da licitante;
c) estar danificado ou deformado pelas peças, pelos materiais e demais documentos nele
acondicionados, de modo a possibilitar a identificação da licitante.
DO ENVELOPE N° 2

9.6.
O ENVELOPE N° 2 (Via Identificada do Plano de Comunicação Publicitária) terá o mesmo teor da
Via Não Identificada, sem os exemplos de peças referentes à Ideia Criativa, nos termos do artigo 9o, § 2o, da
Lei Federal n° 12.232/2010.
Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
E-mai 1: cplprefeituracajazeiras@gmai 1.com
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9.7.
O ENVELOPE N° 2 deverá ser fechado e rubricado no fecho, e identificado em seu exterior com os
seguintes dados:
ENVELOPE N° 2
PROPOSTA TÉCNICA - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - VIA IDENTIFICADA
(RACIOCÍNIO BÁSICO, ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E ESTRATÉGIA
DE MÍDIA E NÃO MÍDIA)
NOME E CNPJ DA PARTICIPANTE__________
CONCORRÊNCIA N 0____
9.8.
O Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada - deverá ser datado e assinado na última
página, bem como rubricado nas demais por quem detenha poderes de representação da Participante.
9.9.
O Invólucro n° 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às informações de que trata, até sua
abertura.
DO ENVELOPE N° 3

9.10. O ENVELOPE N° 3 deverá conter os documentos relativos à Capacidade de Atendimento, ao
Repertório e ao Relato de Soluções de Problemas de Comunicação, devendo os documentos nele
acondicionados terem a identificação da PARTICIPANTE, bem como serem assinados na última página e
rubricados nas demais.
9.10.1. O Invólucro n° 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às informações de que trata, até sua
abertura.
jt
9.11. O ENVELOPE N° 3 deverá ser fechado e rubricado no fecho, e identificado em seu exterior com os
seguintes dados:
ENVELOPE N° 3
PROPOSTA TÉCNICA - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATO DE
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO
NOME E CNPJ DA PARTICIPANTE______________
CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
9.12. O ENVELOPE N° 3 e os documentos nele contidos não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta
ou qualquer outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária - via não identificada ENVELOPE N° 1 - e que permita a identificação da autoria deste, antes da abertura do ENVELOPE N° 2.
DO ENVELOPE N° 4

9.13.
A Proposta de Preços deverá ser acondicionada no ENVELOPE N° 4.
9.13.1. A proposta de preços deverá ser apresentada com a identificação da AGÊNCIA, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada na última folha e rubricada nas

Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
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demais pelo responsável ou procurador da AGÊNCIA devidamente credenciado, elaborada nos termos da
minuta constante do Anexo IV.
9.13.2. Os critérios de apresentação e julgamento da Proposta de Preços encontram-se no Anexo III.
9.13.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da PARTICIPANTE e não lhe assistirá o
direito de pleitear, na vigência dos contratos a serem firmados, nenhuma alteração, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
9.13.4. O Invólucro n° 4 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às informações de que trata, até sua
abertura.
9.14. O ENVELOPE N° 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, ser identificado em seu exterior com
os seguintes dados:
ENVELOPE N° 4 PROPOSTA DE PREÇOS
NOME E CNPJ DA PARTICIPANTE___________
CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
1)0 ENVELOPE N" 5

9.15. O ENVELOPE N° 5, não transparente, devidamente lacrado e rubricado no fecho, deverá
acondicionar os documentos de HABILITAÇÃO da LICITANTE, nos termos do inciso XI do art. 11 da Lei
12.232/2010.
9.15.1. O Invólucro n° 5 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até sua
abertura.
9.16. O ENVELOPE N° 5 deverá ser fechado e rubricado no fecho, e identificado com os seguintes dados:
ENVELOPE N° 5
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NOME E CNPJ DA PARTICIPANTE_________
CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
9.17. O ENVELOPE N° 5 deverá ser apresentado pelas PARTICIPANTES, após a publicação do resultado
do julgamento final das Propostas, em sessão pública específica, cujo local e data serão previamente
divulgados na imprensa Oficial, devendo conter os documentos de Habilitação que estão relacionados no Item
11 deste Edital.
9.18. A documentação exigida para a habilitação, descrita no Item 11, deverá ser apresentada em 01 (uma)
via preferencialmente encadernada, de forma a não conter folhas soltas, em original, ou cópia da frente e do
verso; publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos
respectivos originais para serem conferidos e autenticados pela CPL, preferencialmente, até 48 (quarenta e
oito) horas antes da data de abertura da sessão e deverão ter todas as suas páginas, preferencialmente,
numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo representante legal do licitante.
10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

10.1. Para efeito de avaliação do PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, a licitante deverá
apresentar uma campanha simulada, conforme Briefing —Anexo deste projeto básico.
Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
E-mai 1: cplprefeituracajazeiras(®gmai 1.com
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10.2.
10.2.1.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

10.3.
10.3.1.
a)

ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA:
RACIOCÍNIO BÁSICO - serão analisados a acuidade de compreensão e análise:

As propostas técnicas serão julgadas, avaliadas e classificadas de acordo com os critérios pertinentes
e adequados ao objeto licitado definidos neste Edital por Subcomissão Técnica especificamente designada
para este fim, conforme normativas da legislação em vigor, aferindo-se a nota a partir do somatório dos pontos
obtidos nos quesitos técnicos constantes da proposta do licitante.
10.2.2. Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de julgamento técnico, os atributos
da Proposta Técnica conforme itens a seguir, tendo cada quesito ou subquesito objetos específicos para
análise.
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação e presença de dados que referenciem esta
acuidade;
b) do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação a ser(em) enfrentado(s)
pela Prefeitura conforme discorre o Briefing anexo a este Edital;
c) das necessidades de comunicação institucional da Prefeitura para enfrentar esse(s) desafio(s) ou
problema(s), conforme Briefing anexo a este Edital.

10.3.2. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - serão observadas nas propostas das
licitantes:
a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à qualificação da Prefeitura e

os seu (s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação, conforme o Briefing anexo a
este Edital;
b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido temático e
do conceito propostos;
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a comunicação da Prefeitura com
seus públicos a partir da eventual implantação da campanha;
d) a adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária proposta para a solução
do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação da Prefeitura, conforme o
Briefing em anexo;
e) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa da estratégia de
comunicação publicitária proposta e táticas derivadas;
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre a comunicação institucional da Prefeitura e os
seu(s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação, seus públicos, os objetivos, geral
e específicos, de comunicação previstos no Briefing e a verba disponível conforme o Briefing em anexo;
g) a composição de pontos de contato com os diversos públicos constantes em briefing e sua
tangibilização em estratégia pertinente ao desafio proposto;
h) as referências estratégicas capazes de alimentar os pontos fundamentais do plano de comunicação
com destaque para as questões de público (quantitativas e comportamentais), forma, temporalidade e
meios utilizados.
10.3.3.
a)

IDEIA CRIATIVA - serão observadas nas propostas das licitantes:

sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação da Prefeitura
conforme o Briefing em anexo.
b) sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida pela licitante;
c) sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo;
d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;
e) a originalidade da combinação dos elementos que a constituem;
f) a unidade entre as peças que compõem a campanha;
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g) a simplicidade da forma sob a qual se apresenta, bem como sua capacidade de síntese;
h) sua pertinência às atividades da comunicação de utilidade pública da Prefeitura e à sua inserção nos
contextos social, político e econômico;
i) os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos exemplos de peças e/ou
material apresentados;
j) a exequibilidade das peças e/ou do material e sua composição imagética e de conteúdo;
k) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e/ou no material aos substratos midiáticos e aos
públicos propostos.
l) o manejo e adequação da linguagem e composição imagética, demonstrada em sua unidade criativa e
qualidade técnica e exemplos apresentados.
10.3.4.

ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA - serão observadas nas propostas das licitantes:

a) o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de público prioritário
constantes no briefing e seus desdobramentos de target;
b) a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos, tanto demográficos quanto
psicográficos, bem como uso de fontes fiáveis;
c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças e/ou do material em relação às duas
alíneas anteriores, evidenciada pelo suporte de dados que norteiam essa simulação;
d) a pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos recursos de comunicação
próprios da Prefeitura;
e) a proporcionalidade na distribuição dos recursos entre suas alíneas;
f) a economicidade e consciência na aplicação da verba de mídia disponível, evidenciada no plano
simulado de distribuição das peças e/ou do material e suas justificativas táticas e disponibilidade de
métricas que as embasem;
g) a otimização da mídia segmentada, digital, alternativa e de massa;
h) a existência de descritivos claros, em valores percentuais e absolutos, capazes de resumir a proposta
apresentada e sua proporcionalidade.
10.3.5.

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO —serão observadas nas propostas das licitantes:

a)

A consonância da atual carteira com os problemas e desafios da Prefeitura;
a formação dos profissionais da licitante em atividades publicitárias e de comunicação integrada;
c) a adequação das qualificações e da quantificação desses profissionais à estratégia de comunicação
publicitária institucional da Prefeitura;
d) a adequação das instalações, da infraestrutura (física e de tecnologia da informação) e dos recursos
materiais e de segurança que estarão à disposição da execução do contrato;
e) a operacionalidade do relacionamento entre a Prefeitura e a licitante, esquematizado na proposta,
incluindo sistematização de reuniões e prazos de realização e alteração de peças, fluxos de trabalho, além
das demais questões que explicitam o funcionamento deste relacionamento, tais como o trato das
informações e segurança;
f) a relevância e a utilidade das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de audiência e
da auditoria de circulação e controle de mídia que a licitante colocará regularmente à disposição da
Prefeitura, sem ônus adicional, durante a vigência do contrato, bem como dos periódicos assinados
disponíveis para a equipe da licitante;
g) a existência de equipe dedicada/exclusiva discriminada de forma específica para o trato da conta de
comunicação institucional da Prefeitura, bem como a definição técnica dos profissionais à disposição
nesta condição.
b)
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10.3.6.
a)

REPERTÓRIO - serão observadas nas propostas das licitantes:

a ideia criativa e sua adequação e pertinência ao problema que a licitante se propôs a resolver e ao
segmento de atuação da Prefeitura;
b) a qualidade da execução e do acabamento da peça e/ou material, evidenciada pelas dimensões
técnicas de produção e construção criativa em cada um dos meios onde estas peças foram inseridas;
c) a clareza da exposição das informações prestadas, tanto nas peças, quanto nos resumos que tratam do
caso em que elas estão inseridas;
d) a exequibilidade das soluções diante das verbas claramente propostas, pela facilidade de implantação
e sua relação particular com o impacto desejável junto aos públicos para as quais foram desenvolvidas;
e) a diversidade de casos e sua aderência aos desafios presentes no manejo das questões de
comunicação da Prefeitura.

10.3.7. RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO - serão observadas nas
propostas das licitantes:
a) a evidência de planejamento publicitário detectada na transformação dos cenários apresentados em

novos dados e conclusões estratégicas a partir do briefmg proposto pelo cliente;
b) a consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução;
c) a relevância dos resultados apresentados a partir da solução de comunicação apresentada pela
licitante e dela derivados;
d) a concatenação lógica da exposição, incluindo a ordenação narrativa do caso.
10.4.
10.4.1.

DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

A nota da Proposta Técnica será apurada atribuindo aos quesitos ou subquesitos, no máximo, os
seguintes pontos, no total de 100 (cem), distribuídos conforme descritos nos itens a seguir.
10.4.2. Raciocínio Básico: máximo de 10 (dez) pontos, da seguinte forma:
a) Clareza e embasamento no conhecimento das características gerais da comunicação de utilidade
pública da Prefeitura. - até 1,0 (um) ponto;
b) Conhecimento genérico dos serviços prestados pela Prefeitura em todas as áreas contempladas pelo
Edital. - até 2,0 (dois) pontos;
c) Adequada compreensão da linha de atuação específica da Prefeitura tanto em sua missão na
construção de publicidades educativas, quanto no âmbito da linha de atuação em questão. - até 3,0 (três)
pontos;
d) Acuidade de compreensão demonstrada em relação às necessidades de comunicação dessa específica
linha de atuação. - até 4,0 (quatro) pontos.
10.4.3. Estratégia de Comunicação: máximo de 20 (vinte) pontos, da seguinte forma:
a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à qualificação das campanhas
institucional da Prefeitura e a(os) seus (s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de
comunicação; - até 5,0 (cinco)pontos;
b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido temático e
do conceito propostos pela candidata e sua riqueza de desdobramentos positivos para a comunicação
institucional da Prefeitura com seus públicos; - até 5,0 (cinco) pontos;
c) Desenvolvimento, adequação/pertinência e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária
proposta para a solução do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação,
incluindo as determinações do Planejamento capazes de guiar as diretrizes criativas e de mídia da
proposta; - até 6,0 (seis) pontos;
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a consistência lógica da argumentação apresentada em defesa da estratégia de comunicação
publicitária proposta e sua capacidade de articulação com os desafios de comunicação, públicos e verba; até 4,0 (quatro) pontos.
10.4.4. Ideia Criativa: máximo de 21 (vinte e um) pontos, da seguinte forma:
a) Estratégia de comunicação que atenda a todos os pontos da campanha propostos em briefing: - até
6,0 (seis) pontos;
b) Capacidade de síntese da estratégia de comunicação e manejo/adequação da linguagem,
demonstrados em sua unidade criativa e qualidade técnica dos exemplos apresentados. - até 4,0 (quatro)
pontos;
c) Cobertura de público envolvido pela linha de atuação contemplada pela estratégia sugerida. - até 4,0
(quatro) pontos;
d) Originalidade na combinação de seus elementos constitutivos revelada nos roteiros e textos de peças
publicitárias que se apresentarem e exequibilidade das soluções diante das verbas propostas. - até 7,0
(sete) pontos.
10.4.5. Estratégia de Mídia e Não Mídia: máximo de 14 (quatorze) pontos, da seguinte forma:
a) Conhecimento de hábitos de comunicação do público envolvido com a linha de atuação
(psicográficos e sócio demográficos). - até 3,0 (três) pontos:
b) Capacidade analítica revelada no estudo desses hábitos e nas conclusões oferecidas à formulação da
mídia, bem como da busca de fontes para embasar estes dados; - até 3,0 (três) pontos;
c) Estudo de distribuição da verba da linha de atuação, em vista de suas diferentes necessidades entre
as diversas áreas de serviços da licitante, em particular a otimização da mídia segmentada, digital,
alternativa e de massa. - até 4,0 (quatro) pontos;
d) Consciência e economicidade do plano geral de utilização da verba publicitária da linha de atuação
simulado na proposta, incluídas métricas e rentabilidades mensuráveis. - até 4,0 (quatro) pontos.
10.4.6. Capacidade de Atendimento: máximo de 15 (quinze) pontos, da seguinte forma:
a) Capacidade geral de atendimento revelada pelo licitante, considerando a adequação das instalações,
da infraestrutura (física e em TI), dos recursos materiais, da quantidade e qualificação dos profissionais
nos diferentes setores da licitante colocados à disposição da Prefeitura. - até 4,0 (quatro) pontos;
b) Sistemática de atendimento, revelada no julgamento dos quesitos: operacionalidade (fluxo e
normas), segurança, presteza no atendimento às solicitações e grau de liberdade conferido à Prefeitura na
escolha de soluções alternativas. - até 6,0 (seis) pontos;
c) A existência de equipe dedicada/exclusiva para o trato da conta da Prefeitura bem como a qualidade
da definição técnica especificamente destes profissionais à disposição. - até 5,0 (cinco) pontos.
10.4.7. Repertório: máximo de 10 (dez) pontos, da seguinte forma:
a) Capacidade técnica e artística revelada pela licitante no atendimento a outros clientes, de acordo com
as amostras de peças incluídas na proposta e aferidas pelos quesitos de concepção e pertinência criativa; até 4,0 (quatro) pontos;
b) A clareza da exposição das informações prestadas, tanto nas peças, quanto nos resumos que tratam
do caso em que elas estão inseridas; - até 2,0 (dois) pontos;
c) Qualidade de execução e exequibilidade das soluções diante das verbas propostas e a diversidade de
casos e sua aderência aos desafios presentes no manejo das questões de comunicação educativa e do setor
público. - até 4,0 (quatro) pontos.
10.4.8. Relato de Soluções de Problemas de Comunicação: máximo de 10 (dez) pontos, da seguinte forma:
a) A evidência de planejamento publicitário; - até 2 (dois) pontos;
d)
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A consistência das relações de causa e efeito entre problema encontrado e a solução proposta; - até 2
(dois) pontos;
c) A relevância dos resultados apresentados diante dos desafios; - até 3 (três) pontos;
d) A concatenação lógica da exposição, incluindo a ordenação narrativa do caso. - até 3 (três) pontos.
b)

10.5.
10.5.1.

DA ESCALA DE AVALIAÇÃO

Os números de pontos indicados em cada quesito relacionado nos subitens anteriores serão
considerados, como notas máximas, para efeito de atribuição das notas.
10.5.2. A nota será atribuída partindo de uma escala de 0,0 (zero) ponto até a quantidade máxima de pontos
indicada em cada quesito, efetuando-se os cálculos com, no máximo, duas casas decimais.
10.5.3. Para efeito de aferição da nota de cada quesito ou subquesito, os membros da Subcomissão Técnica
utilizarão como pontuação 05 (cinco) NÍVEIS DE NOTAS, de acordo com escala aqui proposta referente à
nota máxima de cada quesito ou subquesito:
1. Não abordado ou Erroneamente abordado -0% da nota máxima
2. Insuficientemente abordado - 30% da nota máxima
3. Parcialmente abordado - 50% da nota máxima
4. Satisfatoriamente abordado - 70% da nota máxima
5. Totalmente abordado - 100% da nota máxima
10.5.4. Para efeito de avaliação do item do conteúdo de cada quesito ou subquesito, os membros da
Subcomissão Técnica utilizarão como referência os seguintes conceitos para cada um dos níveis de avaliação:
a) Não abordado ou Erroneamente abordado - Quando a proposta não contempla e/ou contempla de
forma errônea ou inadequada os aspectos que constituem o quesito ou subquesito em julgamento,
conforme briefing e critérios estabelecidos no Edital para o aspecto para ser avaliado, contendo grandes
desvios e/ou erros grosseiros, e pouco compatíveis com o critério.
b) Insuficientemente abordado - Quando a proposta contempla de forma insuficiente (claramente
incompleta) os aspectos que constituem o quesito ou subquesito em julgamento, conforme briefing e
critérios estabelecidos no Edital para o aspecto a ser avaliado, com pequenos e não relevantes desvios do
solicitado.
c) Parcialmente abordado - Quando a proposta contempla alguns aspectos relevantes do quesito ou
subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no Edital, atendendo a normativa
técnica com omissões relevantes, mas sem desvios do solicitado.
d) Satisfatoriamente abordado - Quando a proposta contempla os principais aspectos que constituem
o quesito ou subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no Edital, atendendo a
normativa técnica.
e) Totalmente abordado - Quando a proposta contempla integral e exatamente os aspectos que
constituem o quesito ou subquesito em julgamento conforme briefing e critérios estabelecidos no Edital,
sem desvios e, apresentando, quando possível, soluções com elementos de destaque e diferenciado
entendimento do critério.
10.5.5. A nota de cada quesito corresponderá à média aritmética das notas atribuídas por cada membro da
Subcomissão Técnica, a qual deverá elaborar ata de julgamento dos quesitos e subquesitos da proposta
técnica, bem como de planilhas com as pontuações e respectiva justificativa escrita das razões que
fundamentaram tais pontuações em cada caso, de acordo com os incisos IV, V e VI do § 4o do art. 11 da Lei
n° 12.232/2010.
10.5.6. A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre
a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima atribuída a cada
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candidata no quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das avaliações, de conformidade com os critérios
objetivos previstos neste Edital.
10.5.7. Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito, os membros da
Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões que
os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da
Subcomissão e passará a compor o processo desta licitação.
10.6.
10.6.1.
a)

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

10.7.
10.7.1.

DA ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA

10.8.
10.8.1.

DO EMPATE

Será desclassificada a Proposta que:
não atender às exigências do Edital, do projeto básico e de seus anexos;
b) não alcançar, somadas todas as etapas, a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos;
c) obtiver pontuação 0,00 (zero) em quaisquer dos quesitos.

As propostas técnicas serão classificadas pela ordem decrescente de pontuação, considerando o
somatório de pontos atribuídos aos quesitos, respeitado o mínimo de 50 (cinquenta) pontos para classificação.
Se houver empate que impossibilite a identificação automática da melhor Proposta Técnica, será
considerada como classificada em primeiro lugar a licitante que tiver obtido a maior pontuação,
sucessivamente, nos quesitos Plano de Comunicação Publicitária, Capacidade de Atendimento, Repertório e
Relato de Soluções de Problemas de Comunicação.
10.8.2. Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio, a ser realizado na própria sessão (segunda
sessão) ou em ato público marcado pela Comissão de Licitação, cuja data será divulgada por meio de
publicação no Semanário e para o qual serão convidadas todas as licitantes.
11. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

Para se habilitar, as PARTICIPANTES cujas Propostas Melhor Técnicas tiverem sido classificadas
deverão apresentar a Documentação na forma prevista neste Anexo, acondicionada no ENVELOPE N° 5;
11.1

11.1.1 Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) cédula de identidade;

registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
b)

11.1.2 Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL
a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
e) prova de regularidade com a Justiça do Trabalho através da apresentação de Certidão de Débito
Trabalhista (CNDT).
11.1.2.1 Observe-se que, para a comprovação de regularidade perante a Fazenda Federal, poderá ser
apresentada Certidão Conjunta, com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 2, de 31 de agosto de 2005.
(Republicada por ter saído, no DOU n° 169, de 10/09/2005, Seção 1, págs. 15, 16 e 17, com incorreção do
Original).
11.1.2.2 Quando nas certidões não constar o prazo de validade, essas deverão ter datas de expedição inferior
a 60 (sessenta) dias, da data de apresentação da proposta.
d)

11.1.3 Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.1.3.1 Comprovação de registro ou inscrição da licitante em qualquer uma das seguintes entidades:
a) Conselho Executivo de Normas Padrão - CENP, através do Certificado de Qualificação Técnica,

emitido em nome da empresa licitante;
b) Entidade equivalente à entidade prevista no item anterior, LEGALMENTE reconhecida como
fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda, nos termos do §1° do art.
4o da Lei 12.232/2010.
i. No caso de certificado de entidade equivalente, o licitante deverá apresentar a Lei que reconheceu
a entidade como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda.
11.1.3.2 Atestados de capacidade técnica: apresentar 03 (três) atestados originais fornecidos por clientes
(empresa pública ou privada), que comprovem o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto desta licitação.
11.1.3.3 Declaração Especial, conforme ANEXO IX;
11.1.3.4 Declaração da licitante de que tratará da questão dos Direitos Autorais dos produtos de comunicação
e peças publicitárias que vier a produzir, conforme ANEXO X.
11.1.4 Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
11.1.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
11.1.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos
Documentos de Habilitação:
a) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados pelo responsável legal
da licitante e pelo responsável por sua elaboração, Contador ou outro profissional equivalente,
devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional;
b) se necessária a atualização do balanço, com suas demonstrações contábeis, e do patrimônio líquido,
deverá ser apresentado o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo responsável legal da licitante
e pelo responsável por sua elaboração, Contador ou outro profissional equivalente, devidamente
registrado no respectivo conselho de classe profissional;
c) o balanço patrimonial deverá estar registrado ou na Junta Comercial ou no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o tipo de empresa da licitante e apresentado de acordo com os incisos de I a
III, ou autenticado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital —SPED, para as empresas que
utilizem o sistema eletrônico de escrituração e que tenham seus documentos registrados na Junta
Comercial, apresentado conforme inciso IV:
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I. sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado no órgão de Registro do Comércio da
sede ou do domicílio da licitante, acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do
Livro Diário do qual foi extraído, conforme disposto no § 2o do art. 5o do Decreto-lei n° 486/1969;
II. sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei n°
6.404/1976: registrado ou autenticado no órgão de Registro do Comércio da sede ou domicílio da
licitante e publicado em Diário Oficial e em jornal de grande circulação ou cópia registrada ou
autenticada no órgão competente de Registro do Comércio da sede ou domicílio da licitante;
III. sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. Caso a
sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas
para as sociedades empresárias, inclusive quanto ao registro no órgão competente de Registro do
Comércio da sede ou domicílio da licitante;
IV . para as empresas que escrituram por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED,
impressão dos seguintes arquivos gerados pelo referido sistema:
a) termo de autenticação com a identificação do autenticador;
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis;
c) termo de abertura e encerramento;
d) requerimento de autenticação de Livro Digital;
e) recibo de entrega de Escrituração Contábil Digital.
11.1.4.3
As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de final
de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio
líquido relativos ao período de sua existência, obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração,
devidamente registrado na Junta Comercial.
11.1.4.4
A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada pela
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez Corrente (LC) igual ou
superior a 1,00, e Solvência Geral igual ou superior a 1,00, extraídos do balanço patrimonial apresentado,
calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a
indicação do seu nome e do número do registro no Conselho Regional de Contabilidade, através das seguintes
fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

Justificativa para abordagem dos índices de liquidez:

Os índices de liquidez são medidas de avaliação e acompanhamento da capacidade econômico financeira de
uma empresa, buscando a satisfação dos compromissos firmados por ela junto a terceiros. Esta avaliação é
feita por meio de um comparativo direto entre os direitos - leia-se disponibilidades de caixa e créditos
realizáveis, ante suas obrigações no que tange desde o pagamento de fornecedores e de salários aos
funcionários, passando pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos da atividade corrente do
negócio, até a distribuição de dividendos aos seus sócios ou acionistas.
Justifica-se a abordagem destes índices neste Edital à luz da legislação contábil vigente no Brasil, bem como
as melhores práticas gestão administrativa. Pois são observados alguns aspectos financeiros, a saber:
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I.

índice de Liquidez Geral (LG): Este índice é utilizado para uma avaliação da capacidade de

pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um horizonte compreendido entre o curto e
longo prazo, através dos recursos não caracterizados como ativos permanentes. Leia- se: Curto Prazo
como sendo o período compreendido dentro do exercício fiscal em curso; Longo Prazo como sendo o
período que transcende o exercício fiscal corrente. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na
Liquidez Geral (LG) o fator _1 é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a
empresa tem bens e direitos no ativo circulante e realizável a longo prazo que corresponde a 01 (uma)
vez o valor de suas dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos bens do
Ativo Permanente ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens de uso na sua atividade.
índice de Liquidez Corrente (LC): Sendo um dos índices mais amplamente utilizados na avaliação e

análise de balanços, pode-se se dizer que este pode indicar a saúde financeira de uma empresa, pois
indica quanto esta poderá dispor em recursos de curto prazo, a exemplo do caixa e aplicações
financeiras e ainda os recebíveis de terceiros, utilizando-os para honrar os compromissos também de
curto prazo, a exemplo de fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, salários entre
outros configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na
Liquidez Corrente (LC) o fator _1 é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a
empresa tem bens e direitos no ativo circulante que corresponde a 01 (uma) vez o valor de suas
dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos bens do Ativo Permanente,
a capital de terceiros ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens de uso na sua atividade.
índice de Solvência Geral (SG): Este índice é utilizado para uma avaliação da capacidade de
pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um horizonte compreendido entre o curto,
médio e longo prazos, considerando, também, os recursos caracterizados como ativos permanentes, ou
seja, a totalidade dos ativos de uma empresa que poderão ser utilizados para honrar os compromissos
de curto, médio e longo prazo. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Solvência Geral (SG) o
fator _1 é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem ativos que
correspondem a 01 (uma) vez o valor de suas obrigações exigíveis no decorrer de sua operação.

Portanto, à luz da Lei 8.666/93, em seu Art. 3o, podemos justificar a presença destes índices neste Edital
buscando a proposta que melhor atenda as expectativas da CONTRATANTE.
11.1.5

Outras Declarações

11.1.5.1 Minuta de Inexistência de Fato Superveniente - Anexo VII
11.1.5.2 Minuta de Inexistência de Menor Trabalhador - Anexo VIII

12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, além dos documentos
previstos no item 11.0 deste Edital e atendam o que segue:
12.1.
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As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
12.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as mesmas, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 12.1.2, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
12.3. Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou que, após a análise da Comissão de
Licitação, contiverem preços manifestadamente inexequíveis. Neste caso, antes da desclassificação, a
Comissão de Licitação, marcará por escrito, o prazo de 02 (dois) dias corridos para que a empresa prove, por
escrito, a compatibilidade dos preços com os praticados no mercado. Se a justificativa não for aceita, efetivarse-á a desclassificação.
12.4. Nas licitações será assegurado o critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, que atenderem os itens 12.1 a 12.3, bem como as condições
contidas desse Edital.
12.1.1.

13. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

13.1.
O presente certame será conduzido de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Edital e na
legislação em vigor.
13.2.
A participação de representante de qualquer LICITANTE dar-se-á mediante a prévia entrega de
documento hábil, conforme estabelecido no item Credenciamento.
13.3.
Serão realizadas quatro sessões públicas, observados os procedimentos previstos neste Edital e na
legislação em vigor.
13.4.
De todas as sessões públicas, será lavrada ata circunstanciada, a ser assinada pelos membros da CPL
e pelos representantes das PARTICIPANTES presentes.
13.4.1. Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os representantes das PARTICIPANTES presentes
poderão nomear apenas alguns entre eles para rubricar as Propostas e os Documentos de Habilitação nas
sessões públicas.
13.5.
Poderão ser admitidas, a critério da CPL, alterações formais destinadas a sanar evidentes erros
formais que não impliquem alteração do conteúdo das Propostas e Documentos de Habilitação, e desde que
não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Concorrência.
13.6.
A CPL poderá, em qualquer fase do processo, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório.
13.7.
Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar da sessão de recebimento e abertura
dos invólucros com as propostas técnicas e de preços.
13.8.
A CPL poderá alterar as datas ou as pautas das reuniões, ou mesmo suspendê-las, em função do
desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas legais aplicadas.
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13.8.1. Salvo disposição expressa em contrário, ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital
serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal na Contratante.
13.9. À exceção da Proposta Técnica, que será analisada e julgada por uma Subcomissão Técnica, todos os
demais procedimentos e julgamentos inerentes a este processo licitatório serão de responsabilidade da CPL, a
qual será responsável pela condução das sessões públicas e pela composição do processo até o seu
encerramento.
13.10. Os ENVELOPES das PARTICIPANTES desclassificadas ou inabilitadas que não puderem ser
devolvidos nas sessões públicas ficarão à disposição das interessadas pelo prazo de 60 (sessenta) dias
contados da publicação na Imprensa Oficial do julgamento final desta Concorrência, após o que serão
destruídos.
DA PRIMEIRA SESSÃO

13.11. Dado início aos trabalhos na sessão pública de recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA
MELHOR TÉCNICA (ENVELOPES N° 1, 2, 3 e 4), a CPL identificará os representantes das
PARTICIPANTES, por meio do documento de procuração - Anexo VT deste Edital e de acordo com o
disposto no item 8 - Da Representação e do Credenciamento.
13.12. Em seguida serão recebidos os ENVELOPES n° 1, 2, 3 e 4, ocasião em que a CPL fará o exame da
conformidade dos INVÓLUCROS com os critérios especificados neste Edital para sua apresentação. Os
invólucros padronizados com a via não identificada do plano de comunicação publicitária só serão recebidos
pela comissão permanente ou especial se não apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento
capaz de identificar a licitante.
13.13. Após o encerramento do prazo para recebimento dos ENVELOPES, que será declarado pela CPL na
sessão pública, nenhum outro ENVELOPE, documento ou embalagem será recebido.
13.14. A CPL e as PARTICIPANTES ou os representantes nomeados, de acordo com o item 13.4.1,
rubricarão no fecho, os ENVELOPES N° 2 e 4, que permanecerão fechados, sob a sua guarda e
responsabilidade.
13.15. Concluída essa etapa, serão apresentados os documentos do ENVELOPE N° 1 contendo a via não
identificada do Plano de Comunicação Publicitária e do ENVELOPE n° 3, contendo os documentos referentes
à Capacidade de atendimento, Repertório e Relato de Solução de Problema de Comunicação.
13.16. A CPL colocará os documentos contidos nos ENVELOPES N° 1 e 3 para exame, devendo estes serem
rubricados por todos os presentes, ou por representantes eleitos por eles, de acordo com o item 13.4.1.
13.17. Antes do procedimento previsto no item anterior, a CPL adotará medidas para evitar que seus
membros ou os representantes das PARTICIPANTES possam, ainda que acidentalmente, identificar as vias
não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária.
13.18. Se, ao examinar os conteúdos dos ENVELOPES N° 1 e N° 3, a CPL e/ou os representantes das
PARTICIPANTES constatarem ocorrência(s) que possibilite(m), inequivocamente, a identificação da autoria
do Plano de Comunicação Publicitária, a CPL desclassificará a PARTICIPANTE e ficará de posse de todos os
seus ENVELOPES até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase.
13.19. A comissão permanente ou especial não lançará nenhum código, sinal ou marca nos ENVELOPES
padronizados nem nos documentos que compõem a via não identificada do Plano de Comunicação
Publicitária, à exceção das rubricas mencionadas no subitem 13.16 acima.
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13.20. Havendo desistência expressa de todas as PARTICIPANTES de interpor recursos em relação às
decisões tomadas pela CPL na primeira sessão, os procedimentos licitatórios terão continuidade. Caso
contrário, terá o licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata, para apresentar recurso.
13.21. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência expressa, ou, ainda, tendo sido
julgados os recursos interpostos, a CPL encaminhará os ENVELOPES n° 1 para análise individualizada e
julgamento, em sessão privada, da Subcomissão Técnica.
13.22. Os documentos dos ENVELOPES N° 1, 2, 3 e 4 serão guardados em caixas lacradas distintas. Os
lacres serão rubricados pela CPL e pelas PARTICIPANTES ou pelos representantes nomeados de acordo com
o item 13.4.1.
13.23. As caixas serão mantidas pela CPL em local seguro.
13.24. Feita a análise individualizada e o julgamento técnico do conteúdo do ENVELOPE n° 1, a
Subcomissão Técnica entregará à CPL, os seguintes documentos:
a) Planilha contendo as pontuações de cada PARTICIPANTE relativa aos quesitos analisados;
b) Justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações, em cada caso;
c) Ata de julgamento das vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária assinada por todos
os membros da Comissão Técnica;
d) As vias apócrifas dos Planos de Comunicação Publicitária, com a indicação da pontuação final de
cada um deles.
13.25. Após a entrega dos documentos relativos ao julgamento da via não identificada do Plano de
Comunicação Publicitária e a apresentação da pontuação, a CPL encaminhará à Subcomissão Técnica as
caixas lacradas contendo os documentos constantes dos ENVELOPES N° 3 para análise.
13.26. Feita a análise individualizada e o julgamento técnico do conteúdo do ENVELOPE n° 3, a
Subcomissão Técnica entregará à CPL os seguintes documentos:
a) Planilha contendo a pontuação final de cada PARTICIPANTE relativa aos quesitos analisados;
b) As justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações, em cada caso;
c) Ata de julgamento das propostas referentes à Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de
Soluções de Problema de Comunicação assinada por todos os membros da Comissão Técnica;
d) Todas as propostas referentes à Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções das
PARTICIPANTES.
13.27. Será atribuída pontuação à proposta técnica desclassificada por descumprir o Edital, exceto no
tocante às condutas vedadas nos itens 13.27.1 e 13.27.2, cuja planilha ficará acondicionada em invólucro
fechado e rubricado no fecho pelos membros da subcomissão técnica até que se expire o prazo para recurso.
13.27.1. Será vedada a aposição, em qualquer parte da via não identificada do plano de comunicação
publicitária, de informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a identificação da
licitante antes da abertura do invólucro que contém sua via identificada;
13.27.2. Será vedada a aposição no invólucro referente à capacidade de atendimento, ao repertório e ao relato
de soluções de problemas de comunicação, assim como nos documentos nele contidos, de informação, marca,
sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a identificação da autoria do plano de comunicação
publicitária, em momento anterior à abertura do invólucro que contém sua via identificada.
13.28. As planilhas a que se referem as alíneas “a” dos itens 13.24 e 13.26 conterão, respectivamente, as
pontuações de cada membro da Comissão Técnica para cada subquesito do Plano de Comunicação
Publicitária, Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação de
cada PARTICIPANTE.

Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83) 3531-2534

Página 24 de 74

>/3ZV0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA SEGUNDA SESSÃO
13.29. Após a análise e pontuação das Propostas Técnicas (ENVELOPES N° 1 e N° 3) as

PARTICIPANTES serão convocadas a comparecer a nova sessão pública para a apuração do resultado geral
das Propostas Técnicas com os seguintes procedimentos:
13.29.1. Abertura do ENVELOPE N° 2 - via identificada do Plano de Comunicação Publicitária;
13.29.2. Cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária, para
identificação de sua autoria;
13.29.3. Elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta
técnica.
13.30. Proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrando-se em ata as
propostas desclassificadas e a ordem de classificação;
13.31. A CPL providenciará a publicação do resultado do julgamento da proposta técnica, com a indicação
dos proponentes desclassificados e da ordem de classificação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se
prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de
21 dejunho de 1993.
DA TERCEIRA SESSÀO
13.32. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido sua desistência expressa, ou, ainda, tendo sido

lHjl

julgados os recursos interpostos, a CPL convocará as PARTICIPANTES para participar da terceira sessão
pública para a abertura dos ENVELOPES N° 4 - Proposta de Preços.
13.33. Será conferido o(s) lacre(s) da(s) caixa(s) contendo o ENVELOPE N° 4 antes de sua abertura.
13.34. Após abertos os ENVELOPES N° 4, as Propostas de Preço neles contidas serão rubricadas pelos
membros da CPL e pelos representantes previamente credenciados das PARTICIPANTES presentes ou por
aqueles nomeados de acordo com o item 13.4.1.
13.34.1. O Invólucro “4” conterá a Planilha de Preços sujeitos a valoração, a ser preenchida apenas com as
informações constantes do Anexo IV.
13.35. Examinado o cumprimento das exigências fixadas neste Edital para a elaboração da Proposta de
Preço, será procedido o seu julgamento e identificação da Proposta de menor preço, e dado conhecimento ao
representante da PARTICIPANTE, conforme determina o inciso IX do §4° do art. 11 da Lei 12.232/2010 c/c
incisos II, III e IV do § Io do art. 46 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993:
13.35.1. Uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos
licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação
das condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados
apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de
menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima;
13.35.2. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente,
com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação;
13.35.3. As propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente
habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica.
13.36. Somente os representantes legais das AGÊNCIAS poderão participar da negociação descrita nos
itens 13.35.1 e 13.35.2.
13.37. Será declarada vencedora do julgamento final das Proposta Melhor Técnica, a PARTICIPANTE
melhor classificada na Proposta Técnica que concordar em praticar os preços oferecidos pela
PARTICIPANTE ganhadora da Proposta de Preços, observado o disposto no item 13.35.
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13.38. Após o julgamento e a negociação prevista no item 13.35.1, a CPL publicará o resultado do
julgamento final das propostas, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea “b”
do inciso I do art. 109 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

DA QUARTA SESSÃO
13.39. Não havendo interposição de recurso ou sendo julgados os recursos interpostos e publicado o

resultado, as AGÊNCIAS cujas propostas tenham sido classificadas serão convocadas para a apresentação do
ENVELOPE N° 5 - HABILITAÇÃO.
13.40. O ENVELOPE N° 5 - HABILITAÇÃO das empresas classificadas será recebido em Sessão Pública,
para abertura e análise da conformidade de seu conteúdo com as condições estabelecidas na legislação em
vigor e neste Edital.
13.41. Após identificado o representante da PARTICIPANTE, será recebido e aberto o ENVELOPE N° 5,
os Documentos de Habilitação serão rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes previamente
credenciados das PARTICIPANTES presentes ou por aqueles nomeados de acordo com o item 13.4.1.
13.42. A CPL poderá, ou não, analisar a conformidade dos documentos com as condições estabelecidas na
legislação em vigor e no instrumento convocatório, na própria Sessão.
13.43. Da data em que for emitida a decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos licitantes, será aberto o
prazo para interposição de recurso, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 109 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.
14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Não tendo sido interposto recurso na fase de habilitação, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda,
tendo sido julgados os recursos interpostos, será homologado o resultado desta concorrência e, assim,
aprovada a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora.
14.2. Será vencedora desta licitação a licitante que:
a) Tenha sido mais bem classificada no julgamento das Propostas Técnicas;
b) Tenha apresentado a Proposta de menor preço, ou concordado em praticá-lo a partir da negociação
prevista no inciso II, § Iodo art. 46 da Lei n° 8.666/93; e
c) Tenha sido habilitada, observadas as disposições constantes no item 11 deste Edital.
14.3.
Habilitada a PARTICIPANTE, o procedimento será homologado e o objeto será adjudicado à
AGÊNCIA melhor classificada.
14.4.
Para a celebração do contrato, o LICITANTE adjudicatário será convocado e deverá entregar à
Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias:
a) Os documentos a que se referem o item 11, deste Instrumento Convocatório;
b) Certidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, expedida pelo distribuidor da sede
do LICITANTE, com data posterior à homologação.
14.4.1. Caso os documentos não atendam às condições do Edital, será dado à LICITANTE o prazo de 05
dias para tomar as providências adequadas.
14.4.2. A não-apresentação da documentação mencionada, a sua apresentação irregular, ou ainda, o não
comparecimento do LICITANTE adjudicatário, importará na decadência do direito de contratar sem prejuízo
das sanções previstas nos art. 81 e 87 da Lei 8.666/93 e neste Edital.
14.5.
A PARTICIPANTE vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação,
para assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
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PARTICIPANTE VENCEDORA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
Contratante.
14.6.
No ato da contratação, a PARTICIPANTE VENCEDORA deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em
nome da empresa.
14.7.
A assinatura do contrato estará condicionada à regularidade de situação da PARTICIPANTE
VENCEDORA.
14.8.
A recusa injustificada da PARTICIPANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo
ora estabelecido caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, reservando-se à Contratante
o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, realizar nova licitação ou convocar os
PARTICIPANTES remanescentes, respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste caso, as mesmas
condições da proposta do primeiro classificado.
-,
14.9.
As PARTICIPANTES remanescentes convocadas na forma do item anterior, que não concordarem
em assinar o contrato, não estarão sujeitos às penalidades acima mencionadas.
15. DO CONTRATO E DA SUA EXECUÇÃO

15.1.
Convocada, a licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato;
15.2.
A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta a assinar o Termo de
Contrato, vir a desistir de assinar o mesmo, ser-lhe-ão atribuídas às penalidades previstas em Lei e neste
Edital, respeitado o direito de recurso;
15.3.
A futura Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas;
15.4.
A futura Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, até os limites fixados em Lei;
15.5.
O Contrato decorrente desta Licitação terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que seja respeitado o limite legal de valor previsto para a Concorrência;
15.5.1. Na prorrogação, o ANUNCIANTE poderá renegociar os percentuais de remuneração praticados com
a contratada, com base em pesquisa de preços, com vistas a obter maior vantajosidade para a Administração,
no decorrer da execução do contrato.
15.6.
Todo serviço a ser prestado pela futura Contratada deverá ser precedido da apresentação do
competente projeto de apropriação de custos o qual, aprovado pela Prefeitura, gerará a expedição de Ordem de
Execução de Serviços;
15.7.
O valor dos serviços será orçado pela futura Contratada em cada caso, em função dos custos
respectivos, obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua compatibilidade com os preços
de mercado, e deverão ser submetidos à apreciação da Prefeitura, que decidirá quanto à sua aprovação;
15.8.
Todos os serviços realizados serão documentados através da apresentação dos respectivos
comprovantes de veiculação, cópias das faturas e duplicatas quitadas, emitidas pelos fornecedores;
15.9.
Os serviços serão executados pela futura Contratada, com o fornecimento de toda mão de obra,
material e equipamento necessários, sendo permitida a contratação de fornecedores de bens e serviços
auxiliares, se necessários ao cumprimento do objeto licitado, e desde que previamente submetido à anuência
da Contratante; nessa hipótese, a futura Contratada será responsável pela administração dos suprimentos de
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bens e serviços dos terceiros fornecedores e pela integral execução dos serviços que competirem a ela,
Contratada, arcando integralmente com os encargos de qualquer natureza deste, decorrentes;
15.10. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pela Contratante poderão fornecer ao
Contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do
objeto do contrato, conforme determina o art. 14 da Lei n° 12.232/2010;
15.11. Os custos e as despesas de veiculação apresentados à Contratante para pagamento deverão ser
acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos
descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de
veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível;
15.11.1. Pertencem à Contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia, diretamente ou
por intermédio de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de
tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação.
15.12. As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços
especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de
computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados;
15.12.1. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de
fornecedores e de cada meio de divulgação.
15.13. Todas as peças criadas, produzidas, e veiculadas, exibidas, distribuídas, divulgadas ou expostas,
oriundas do Contrato e efetuadas em decorrência do mesmo, realizadas pela futura Contratada, serão de
propriedade da Prefeitura, devendo ser entregues cópias das mesmas, mensalmente, à Secretaria Municipal de
Comunicação, e os licitantes já deverão computar em seus preços propostos estes valores, uma vez que não
poderão utilizar os mesmos, sem prévia autorização por escrito da Prefeitura;
15.13.1. Os originais dos materiais desenvolvidos para a execução dos serviços ficarão sob a guarda da
Contratada, mas disponíveis a qualquer tempo à Prefeitura, que poderá, a seu critério, requisitar novas cópias
dos originais, para comprovação da prestação do serviço e arquivo próprio, vedada a transferência a agentes
de qualquer espécie ou uso além das finalidades solicitadas em plano de campanha específica.
15.14. A agência de propaganda só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos de
divulgação, por conta e por ordem da Prefeitura, se previamente os identificar e tiver sido pela mesma
expressamente autorizada.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/1993, a Contratada que inexecutou total

ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da
execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal;
ou não mantiver a proposta;
16.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
16.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
16.2.2. Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
16.2.2.1.
Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
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contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
16.2.2.2.
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.
16.2.3. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
16.2.3.1.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
16.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
16.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
16.3.
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique
as outras sanções cabíveis.
16.4.
A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades
acima estabelecidas.
16.5.
A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
16.6.
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:
16.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
16.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
16.7.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
16.8.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
16.9.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Cajazeiras ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
16.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
16.9.2. O valor da multa poderá ser descontado na Fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, à diferença será cobrada na forma da lei;
16.9.3. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito
como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente;
16.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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16.11. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato da Autoridade Superior devidamente justificado;
17. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

17.1.
A CONTRATADA entregará ao PARTICIPANTE comprovante de garantia, na modalidade caução
em dinheiro e/ou em títulos da dívida pública e/ou fiança bancária e/ou seguro-garantia, no valor de 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, como forma de garantir a perfeita execução do seu objeto.
17.1.1. O comprovante de garantia deverá ser entregue, no endereço da Contratante, no momento da
assinatura do contrato.
17.1.2. Não serão aceitos seguro-garantia ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias aos
interesses da CONTRATANTE.
17.1.3. Sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste contrato, a não prestação da garantia exigida
implicará sua rescisão.
17.2.
A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações ou pagamento de qualquer
obrigação, inclusive em caso de rescisão.
17.3.
Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 10 (dez) dias contados
da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE.
17.4.
A garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA
eventualmente inadimplidas na vigência deste Contrato e da garantia, e não serão aceitas se o garantidor
limitar o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia.
17.5.
Em caso de fiança bancária, o instrumento deve:
a) Ser emitido por instituição financeira que esteja autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar
no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção da autarquia;
b) Ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de 90 (noventa)
dias para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA - ocorrido durante a vigência
contratual - e para a comunicação do inadimplemento à instituição financeira, observados os prazos
prescricionais pertinentes;
c) Ter afirmação expressa do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à
CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações;
d) Ter renúncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do
Código Civil Brasileiro.
17.6.
No caso de seguro-garantia, a apólice deverá indicar:
a) A apólice indicará a CONTRATANTE como beneficiária e deve ser emitida por instituição autorizada
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar no mercado securitário, que não se
encontre sob regime de direção fiscal, intervenção, liquidação extrajudicial ou fiscalização especial e que
não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela autarquia;
b) Seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência deste contrato, acrescido de 90
(noventa) dias para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA - ocorrido durante a
vigência contratual - e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro à
instituição emitente, observados os prazos prescricionais pertinentes;
c) A apólice deve prever expressamente responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de
caráter sancionatório aplicadas à CONTRATADA.
17.7.
Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá:
a) Ter sido emitido sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
b) Ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83)3531-2534

Página 30 de 74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17.8.
A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA, no prazo de 90
(noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato, mediante certificação, por seu gestor ou fiscal,
de que os serviços foram realizados a contento e desde que tenham sido cumpridas todas as obrigações aqui
assumidas.
17.9.
Em caso de atualização do valor contratual estimado, o CONTRATANTE exigirá a
complementação do valor da garantia, para que se mantenha o percentual estabelecido neste Edital, podendo
admitir que seja oferecida nova garantia, escolhida pela CONTRATADA entre as modalidades ora previstas.
17.10.
Na hipótese de prorrogação do contrato, a CONTRATANTE exigirá nova garantia, escolhida
pela CONTRATADA entre as modalidades previstas na Lei n° 8.666/1993.
17.11.
O documento de constituição da nova garantia deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo
máximo de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura do respectivo termo aditivo.
17.12.
A qualquer tempo, mediante entendimento prévio com a CONTRATANTE, poderá ser admitida
a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no subitem 17.1 deste Edital.
17.13.
Aceita pela CONTRATANTE, substituição da garantia será registrada no processo
administrativo por meio de apostilamento.
18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
18.1.
Obrigações da Contratada:
18.1.1. Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade;
18.1.2. Realizar - com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de terceiros -

todos os serviços relacionados com o objeto do contrato, de acordo com as especificações estipuladas pela
Contratante;
18.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo fiscal do contrato.
18.1.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e
transferir, integralmente, à Contratante, descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas),
bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens, cuja negociação deverá ter a
presença obrigatória de membro da Administração Pública;
18.1.5. Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no mínimo, três propostas,
com a indicação da mais adequada para sua execução. Se não houver possibilidade de obter três propostas, a
Contratada deve apresentar as justificativas pertinentes, por escrito.
18.1.6. Obter a aprovação prévia da Contratante, por escrito, para assumir despesas de produção, veiculação
e qualquer outra relacionada com este contrato.
18.1.7. Submeter a subcontratação de terceiros somente para a execução de serviços objeto do Contrato à
prévia e expressa anuência da Contratante. Nesses casos, a Contratada permanece com todas as suas
responsabilidades contratuais perante a Contratante. A contratação de serviços ou compra de material de
empresas em que a Contratada, ou seus funcionários, tenham, direta ou indiretamente, participação societária,
ou qualquer vínculo comercial, somente poderá ser realizada após comunicar à Contratante esse vínculo e
obter sua aprovação.
18.1.8. Entregar à Contratante, mensalmente, um relatório das despesas de produção e veiculação
autorizadas no mês anterior e um relatório dos serviços em andamento, estes com os dados mais relevantes
para uma avaliação de seu estágio.
18.1.9. Entregar à Contratante a comprovação do desempenho satisfatório da veiculação da publicidade nos
meios de divulgação escolhidos, para fins de pagamento, consistente em uma prestação de contas quanto à
veiculação da peça publicitária por ela concebida/criada/planejada, instruída com necessário relatório de
checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, salvo impossibilidade devidamente justificada.
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18.1.10. 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 honorários da Contratada pelos serviços realizados até a data
dessas ocorrências, desde que não causadas pela própria Contratada ou por terceiros por ela contratada.
18.1.11. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato, que envolva o nome
da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
18.1.12. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que
envolvam a Contratada, independentemente de solicitação.
18.1.13. Submeter previamente à Contratante a eventual caução ou utilização deste Contrato em qualquer
operação financeira.
18.1.14. Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação exigidas na
concorrência que deu origem a este ajuste, bem como exigir prova da regularidade fiscal e trabalhista, em
especial a prova da regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente das empresas subcontratadas para prestar serviços especializados e dos veículos
de comunicação escolhidos;
18.1.15. Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa, bem assim, quando for o caso, a
legislação estrangeira com relação a trabalhos realizados ou distribuídos no exterior.
18.1.16. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários e, quando for o caso,
com relação a funcionários de terceiros contratados.
18.1.17. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto
deste contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os encargos trabalhistas, prêmios de
seguro e de acidentes de trabalho, os encargos que venham a ser criados e exigidos pelos poderes públicos e
outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.
18.1.18. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos
de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados.
18.1.19. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os
seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais.
18.1.20. 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. Em casos de
contratação de terceiros, nos estreitos limites de permissão do Edital da licitação que originou o Contrato, para
a execução, total ou parcial, de serviços estipulados neste instrumento, exigir dos eventuais contratados, no
que couber, as mesmas condições do contrato.
18.1.21. Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que
lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da Contratante. A infração a este dispositivo
implicará a rescisão imediata deste contrato e sujeitará a Contratada às penas legais e às indenizações das
perdas e danos previstos na legislação ordinária.
18.1.22. Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua
demora, omissão ou erro, na condução dos serviços de sua responsabilidade, na veiculação de publicidade ou
em quaisquer serviços objeto deste contrato.
18.1.23. Responsabilizar-se por quaisquer ônus 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.
18.1.24. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes
de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se
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por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços
prestados, a Contratada adotará as providências necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantêla a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo,
se houver condenação, reembolsará a Contratante as importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro
do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo pagamento.
18.1.25. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de proteção à
propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, relacionadas com os serviços objeto deste
contrato.
18.1.26. Emitir nota fiscal com a escorreita descrição dos serviços, permitindo perfeita identificação dos
mesmos, bem como o preço unitário do serviço.
18.1.27. Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões dos fornecimentos,
nos termos do artigo 65, § Io, da Lei 8.666/1993
18.2.

Caberá à Prefeitura Municipal de Cajazeiras:

18.2.1.
Proceder ao pagamento do contrato pelos serviços prestados, na forma e nos prazos pactuados,
conforme previsto na Minuta do Contrato e consoante os preços estabelecidos na Proposta de menor preço;
18.2.2.
Aprovar, antes da produção, a amostra dos materiais apresentados pela Contratada;
18.2.3.
Nomear gestor e fiscal, titular e substituto, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato
resultante desta licitação e registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas
porventura observadas na execução dos serviços, os quais terão poderes, dentre outros, para notificar a
contratada, objetivando sua imediata correção;
18.2.4.
Avaliar o nível dos serviços prestados sob os aspectos quantitativo e qualitativo durante o prazo
do contrato;
18.2.5.
Rejeitar, no todo ou em parte, o material produzido fora dos padrões de qualidade exigidos pelo
Contratante e que esteja em desacordo com as especificações deste Projeto Básico;
18.2.6.
Efetuar as retenções e recolhimentos dos tributos e contribuições devidas sobre o valor da fatura
fornecida pela Contratada, na forma da legislação vigente;
18.2.7.
Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços
contratados;
18.2.8.
Notificar, por escrito, à Contratada, sobre ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a devida correção;
18.2.9.
Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser processados na
próxima fatura emitida pela contratada.
18.2.10. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;
18.2.11. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas com o objeto do Contrato.
18.2.12.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1.
Quaisquer solicitações de informações complementares, ou pedidos de esclarecimentos, que se
façam necessários à elaboração das propostas, deverão ser formuladas, por escrito, e protocolados em até 05
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(cinco) dias úteis antes da data marcada para abertura da Licitação, ficando desde já entendido que a ausência
da resposta não constituirá motivo para alteração das condições e prazos;
19.2.
A Prefeitura se reserva o direito de:
19.2.1. Revogar esta Licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
19.2.2. Anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, assegurados, em ambos os casos, o contraditório e a ampla defesa; ou
19.2.3. Adiá-la, por sua iniciativa, ou em consequência de solicitações de esclarecimentos, para modificar
este Edital, sem que isso represente, em todos os casos, motivo para que as empresas participantes pleiteiem
qualquer tipo de indenização.
19.3.
Quando da realização desta licitação, em havendo indícios de conluio entre as licitantes, ou de
qualquer outro ato de má-fé, a Comissão Permanente de Licitação comunicará os fatos verificados à
Assessoria Jurídica do Município para as providências cabíveis junto ao Ministério Público e outros órgãos
competentes e pertinentes à matéria;
19.4.
As licitantes devem apresentar suas propostas levando em consideração o Código de Ética dos
Profissionais de Propaganda e, em especial, ao contido na Lei n° 12.232/2010;
19.5.
Ocorrendo a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação, é facultativa a sua
aceitação por parte da Contratada, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de direito, receita
própria da agência e não estão compreendidos na obrigação prevista no subitem 15.11.1;
19.5.1. A equação econômico-fmanceira definida nesta licitação e no Contrato dela decorrente não se altera
em razão da vigência ou não de planos de incentivo referidos no subitem acima, cujos frutos estão
expressamente excluídos dela;
19.5.2. A Contratada não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo aos interesses da
Contratante, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam,
devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados
técnicos comprovados;
19.5.3. O desrespeito ao disposto no subitem anterior constituirá grave violação aos deveres contratuais por
parte da agência contratada e a submeterá a processo administrativo em que, uma vez comprovado o
comportamento injustificado, implicará a aplicação das sanções legais previstas.
19.6.
Para fins de interpretação da legislação de regência, valores correspondentes ao desconto-padrão de
agência pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes,
constituem receita da agência de publicidade e, em consequência, o veículo de divulgação não pode, para
quaisquer fins, faturar e contabilizar tais valores como receita própria, inclusive quando o repasse do
desconto-padrão à agência de publicidade for efetivado por meio de veículo de divulgação;
19.7.
Os serviços, objeto desta licitação poderão ser contratados no todo ou em parte, sempre subordinado
à existência de recursos;
19.8.
A participação nesta licitação implica na aceitação, em todos os termos, do presente Edital;
19.9.
A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes dos serviços objeto desta Licitação, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal,
inexistindo a solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos inclusive os que, eventualmente,
advirem de prejuízos causados a terceiros;
19.10. Não havendo expediente na Prefeitura na data designada para o recebimento dos envelopes, os
mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora;
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19.11. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta licitação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário,
só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente na Prefeitura;
19.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, tomando-se por base as disposições
constantes da Lei n° 12.232/2010, de forma complementar, pela Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar n°
123/2006, Lei n° 4.680/1965, Decreto n° 57.690/1966, Decreto n° 4.563/2002, Normas-Padrão da Atividade
Publicitária do CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão), os preceitos do Direito Público e,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
19.13. A Prefeitura Municipal de Cajazeiras poderá cancelar de pleno direito a Nota de Empenho que vier a
ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua
capacidade econômico-financeira;
b) For envolvida em escândalo público e notório;
c) Quebrar sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha
acesso por força de suas atribuições contratuais e que contrariem as condições estabelecidas pela
Prefeitura Municipal de Cajazeiras, e
e) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.
19.14. As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento de sua
abertura, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer licitante observações ou
reclamações posteriores, a este respeito;
19.15. E proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a
utilização de recursos ou de meios meramente proletários, sujeitando-se o autor ás sanções legais e
administrativas previstas no art. 93 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores;
19.16. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital;
19.17. A licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n° 8.666, de 1993, não cabendo às
licitantes direito à indenização;
19.18. A nulidade do procedimento licitatório induz à anulação da Nota de Empenho, sem prejuízo do
disposto no § único do art. 59 da Lei n° 8.666/93;
19.19. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos documentos
de habilitação e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas;
19.20. O licitante fica obrigado aceitar as mesmas condições estipuladas neste Edital, os acréscimos ou
suspensões que se fizerem nos totais solicitados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) conforme art.
65, §1° da Lei n° 8.666/93, se de conveniência da Prefeitura Municipal de Cajazeiras;
19.21. E facultado à Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase do processo licitatório, promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo vedada à inclusão posterior de
documento;
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19.22. As omissões e dúvidas decorrentes do presente processo licitatório serão dirimidas à luz do contido
na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações;
19.23. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Cajazeiras, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cajazeiras/PB, em ....de........... de 2022

José Anchieta César de Lima

Secretário de Comunicação
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1. O objeto da licitação a contratação de agência de publicidade para: realização de estudo, planejamento,
conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra
de mídia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à
informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições
ou de informar o público em geral; Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em
consonância com novas tecnologias; Produção e execução técnica das peças e/ou material criados pela
contratada, conforme solicitação da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, conforme a Lei n° 12.232/2010.
1.1. Também fazem parte do objeto do certame, como atividades complementares, os serviços especializados
pertinentes a:
a) Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento relativos à execução do contrato;
b) À criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada a
expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias;
c) A produção e à execução técnica das peças e/ou material criados pela agência contratada.
1.1.1. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem terão a
finalidade específica de:
a) Gerar conhecimento sobre o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, o públicoalvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;
b) Aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;
c) Possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias realizadas em
decorrência da execução do contrato.
1. 1.2 . E vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações previstas na alínea “a” do subitem 1.1.1 de matéria
estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto do contrato de
prestação de serviços de publicidade.
1.1.3. A contratação dos serviços, elencados no objeto, tem como objetivo o atendimento ao princípio da
publicidade e ao direito à informação, por meio de ações que visam difundir idéias e princípios,
posicionar instituições e programas, disseminar iniciativas e políticas públicas, ou informar e orientar o
público em geral.
1.1.4. O planejamento, previstos no subitem 1.1, objetiva subsidiar a proposição estratégica das ações
publicitárias, tanto nos meios e veículos de divulgação tradicionais (ojf-line) como digitais (on-line), para
alcance dos objetivos de comunicação e superação dos desafios apresentados e devem prever, sempre que
possível, os indicadores e métricas para aferição, análise e otimização de resultados.
1.2. E vedado incluir outros serviços não previstos nos itens 1 e 1.1, em especial as atividades de promoção,
de patrocínio, de relações públicas, de assessoria de comunicação e de imprensa e a realização de eventos
festivos de qualquer natureza, conforme preconiza a Lei n° 12.232/2010.
1.2.1. Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem anterior, os patrocínios
publicitários de projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que funcionem como veículos de
divulgação.
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1.2.2. Os patrocínios publicitários, mencionados no item 1.2.1, os quais não são vedados, correspondem
aos projetos de mídia realizados por meio da compra de espaços e/ou tempo publicitários em veículos de
comunicação e divulgação, decorrentes da necessidade de associar uma marca, produto ou mensagem à
transmissão de algum evento e/ou projeto esportivo, cultural, informativo ou de entretenimento.

1.3. Os serviços abrangem as ações de publicidade institucional e de utilidade pública, sobre todos os assuntos
e temas de competência ou interesse do Poder Executivo.
1.4. A agência atuará por ordem e conta do ANUNCIANTE, em conformidade com o art. 3o da Lei n°
4.680/1965, na contratação de fornecedores de bens e de serviços especializados, para a execução das
atividades complementares e de veículos de divulgação, para a transmissão de mensagens publicitárias.

1.5. A AGENCIA realizará os serviços internos ou, quando necessário, mediante a contratação de
fornecedores.
1.6. A AGÊNCIA atuará de acordo com solicitação do CONTRATANTE.
1.7. A AGÊNCIA contratada deve manter, à frente dos serviços, um representante credenciado por escrito, o
qual será responsável pela direção dos serviços contratados e representará a AGÊNCIA perante o
CONTRATANTE.
1.8. A Contratada deverá possuir e manter, durante todo o período do contrato, uma área para atender todas as

necessidades solicitadas por parte da CONTRATANTE, de modo a garantir a qualidade e eficácia dos
trabalhos desenvolvidos conforme todas as exigências constantes nesse instrumento.
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ANEXO II - PROPOSTA TÉCNICA: ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO

1. As PARTICIPANTES deverão comprovar que tendem aos requisitos previstos na Lei 12.232/2010 e o
disposto no Inciso IV do Art. 30 da Lei 8.666/1993.
1.1. O atendimento aos normativos acima referidos deverão ser comprovados por meio de Proposta Técnica
estruturada em 4 (quatro) quesitos: Plano de Comunicação publicitária, Capacidade de Atendimento,
Repertório e Relato de Soluções de Problemas de Comunicação.
2. ENTREGA DA PROPOSTA TÉCNICA
2.1. A Proposta Técnica deverá ser entregue acondicionada nos Invólucros n° 1, n° 2 e n° 3.
Invólucro n° 1
2.1.1. No Invólucro n° 1 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária - Via Não

Identificada, cuja formatação geral e específica de seus subcritérios está definida neste anexo.
2.1.1.1. Só será aceito o Plano de Comunicação Publicitária —Via Não Identificada que estiver
acondicionado no invólucro padronizado fornecido, obrigatoriamente, pela ANUNCIANTE, conforme a
seguir:
a) O invólucro padronizado deverá ser retirado pela interessada no local indicado no Edital;
b) O invólucro padronizado só será entregue à agência que o solicite formalmente.
2.1.1.2. O Invólucro n° 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica.
2.1.1.3. Para preservar - até a abertura do Invólucro n° 2 - o sigilo quanto à autoria do Plano de
Comunicação Publicitária, o Invólucro n° 1 não poderá:
a) Ter nenhuma identificação;
b) Apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da licitante;
c) Estar danificado ou deformado pelas peças, material e/ou demais documentos nele acondicionados
de modo a possibilitar a identificação da licitante, bem como seu conteúdo deve estar perfeitamente
alocado em seu interior.
Invólucro n° 2
2.1.2. No Invólucro n° 2 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária - Via

Identificada.
2.1.2.1. O Invólucro n° 2 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação:

Invólucro n° 2 Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada Nome
empresaria] e CNPJ da licitante - Concorrência n° 00001/2022.
2.1.2.2. O Invólucro n° 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até
sua abertura.
2.1.2.3. O objetivo exclusivo do envelope n° 2 é a posterior identificação, para fins do computo geral de
notas, das autoras do Invólucro n° 1, sendo seu conteúdo apenas usado como parâmetro de
reconhecimento destas propostas.
Invólucro n° 3
2.1.3. No Invólucro n° 3 deverão estar acondicionados a Capacidade de Atendimento, o Repertório e os

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação.
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2.1.3.1. O Invólucro n° 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação:

Invólucro n° 3 Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de
Problemas de Comunicação. Nome empresarial e CNPJ da licitante. Concorrência n° 00001/2022.
2.1.3.2. O Invólucro n° 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até
sua abertura.
2.1.3.3. O Invólucro n° 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento
que conste do Plano de Comunicação Publicitária —Via Não Identificada e possibilite a identificação da
autoria deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
3. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA:
3.1. As PARTICIPANTES apresentarão Plano de Comunicação Publicitária elaborado com base no briefing

constante do Anexo V deste Edital.
3.2. O Plano de Comunicação Publicitária deverá ser elaborado em 2 (duas) vias - IDENTIFICADA e NÃO
IDENTIFICADA - que deverão ser acondicionadas separadamente nos ENVELOPES N° 1 e N° 2, conforme
estabelecido no Edital.
3.3. A Via Não Identificada do Plano de Comunicação Publicitária não poderá ter informação, marca, sinal,
etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a identificação de sua autoria antes da abertura do
ENVELOPE N° 2.
3.4. A via identificada do plano de comunicação publicitária terá o mesmo teor da via não identificada, com a
identificação da licitante, sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa, e ser datada e assinada na
última página e rubricada nas demais, pelo representante legal da PARTICIPANTE.
3.5. A licitante deverá apresentar sua Proposta Técnica estruturada de acordo com os quesitos e subquesitos a
seguir:
Quesitos - Subquesitos
I. Plano de Comunicação Publicitária
a) Raciocínio Básico
b) Estratégia de Comunicação Publicitária
c) Ideia Criativa
d) Estratégia de Mídia e Não Mídia
II. Capacidade de Atendimento
III. Repertório
IV. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação
3.5.1. A Proposta Técnica será redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras.
3.6. O Plano de Comunicação Publicitária —Via Não Identificada deverá ser apresentado da seguinte
forma:
a) Em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda;
b) Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2 , ambas em branco, não deverão ser
usadas sobrecapas em plástico, acetato ou qualquer outro material;
c) Conteúdo impresso em papel A4, tipo offset ou equivalente, branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2,
orientação retrato;
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d) Espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda;
e) Títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos;
f) Espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e entretítulos e entre
parágrafos;
g) Alinhamento justificado do texto;
h) Texto e numeração de páginas em fonte ‘arial’, cor ‘automático’, tamanho ‘12 pontos’, sem prejuízos
das exceções dispostas nos subitens 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3;
i) Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página interna, em
algarismos arábicos, no canto inferior direito da folha;
j) Sem identificação da licitante.
k) Não serão permitidas notas de rodapé no corpo do texto a nenhum título, exceto como adjuvante dos
gráficos e tabelas, nos itens em que estes são expressamente permitidos.
3.6.1. As especificações do subitem 3.6 não se aplicam às peças tangibilizadas de que trata a alínea ‘b’ do
subitem 3.7.3.
3.6.2. Os subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação Publicitária poderão ter gráfico
e/ou tabela, observadas as seguintes regras:
a) Os gráficos ou tabelas poderão ser editados em cores;
b) Para os dados e informações dos quadros e ou tabelas recomenda-se edição na fonte ‘arial’,
preferencialmente, em estilo ‘normal’, cor ‘automático’, tamanho ‘10 pontos’;
c) Apenas as páginas em que estiverem inseridos os gráficos e/ou tabelas poderão ser apresentadas em
papel A3 dobrado.
(i)
Nesse caso, para fins do limite previsto no subitem 3.6.5, o papel A3 será computado como
duas folhas de papel A4, respeitadas as margens previstas nas laterais das páginas, conforme definido
no item 3.6 deste anexo.
3.6.3. Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia poderão
ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos e poderão ser editados em
cores.
3.6.3.1. Apenas as páginas em que estiverem inseridos os gráficos, tabelas e planilhas desse subquesito
poderão ser apresentadas em papel A3 dobrado.
3.6.4. Os exemplos de peças e/ou material integrantes do subquesito Ideia Criativa serão apresentados
separadamente do caderno de que trata o subitem 3.6, apesar de integrarem o mesmo envelope.
3.6.4.1. Esses exemplos devem adequar-se às dimensões do Invólucro n° 1, cabendo à licitante atentar
para o disposto no item 2.1.1.3 e demais exigências deste anexo e do Edital.
3.6.4.2. Não é permitido que as peças não sejam coladas em pranchas ou similares que possam
determinar a identidade da licitante, nem o uso de passpartout ou assemelhados. Quando impressas,
deve-se usar o padrão de gramatura de papel proposto (75 gr/m2 a 90 gr/m2), além de respeitar a
sugestão de exposição em folha que, quando dobrada e fechada, mantenha o formato A4 de forma a
permitir sua melhor inserção e manuseio no invólucro padrão sem maiores transtornos à subcomissão
técnica.
3.6.5. Os textos do Raciocínio Básico, da Estratégia de Comunicação Publicitária e da Ideia Criativa
estão limitados, no conjunto, a 10 páginas.
3.6.6. Os textos da Estratégia de Mídia e Não Mídia não têm limitação quanto ao número de páginas.
3.6.7. Para fins desta licitação, consideram-se como Não Mídia os meios que não implicam a compra de
espaço e/ou tempo em veículos de divulgação para a transmissão de mensagens publicitária.
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3.6.8. Podem ser utilizadas páginas isoladas com a finalidade de identificar as etapas do Plano de
Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e seus subquesitos: Raciocínio Básico, Estratégia de
Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia. Não havendo necessidade de
lançar nessas páginas os subitens deste projeto básico a que correspondem o quesito nem os textos
expressos nesses subitens:
a) Essas páginas devem seguir as especificações do subitem 3.6, no que couber.
b) Essas páginas, por não conterem conteúdo avaliatório, não contam no computo de páginas explicitado
no subitem 3.6.5 deste anexo, não devendo ser numeradas quando utilizadas.
3.7. O Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada, composto dos subquesitos Raciocínio
Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia deverá ser
elaborado com base no Briefing anexo a este Edital, observadas as seguintes disposições:
3.7.1. Raciocínio Básico: composto de um texto, em que o licitante demonstrará sua compreensão sobre
as ações de comunicação publicitária a cargo da Prefeitura Municipal de Cajazeiras e o contexto de
atuação e sua população (dados sociodemográficos) no estado e na região. O texto deverá contemplar:
a) Diagnóstico e intepretação dos desafios e problemas de comunicação do briefing introduzindo o
trabalho da candidata;
b) Considerações de público alvo da Prefeitura e da campanha em específico tratada no briefing;
c) Premissas básicas para o desenvolvimento da estratégia de comunicação que será desenvolvida pela
agência candidata nos itens que virão a seguir deste, incluindo a prioridade com que estas premissas
devem ser atendidas nas estratégias subsequentes.
3.7.2. Estratégia de Comunicação Publicitária: Derivado diretamente das considerações já apresentadas
no item anterior, constitui-se de apresentação pela licitante das linhas gerais da proposta para suprir os
desafios e problemas - geral e específicos - de comunicação a serem enfrentados e alcançar os objetivos
previstos no Briefing, compreendendo:
a) Explicitação e defesa do partido temático e do conceito que, de acordo com seu raciocínio básico,
devem fundamentar a proposta de solução publicitária, partindo do tema chave proposto no briefing,
descartando soluções eventualmente consideradas, inicialmente, na estratégia e justificando seu descarte;
b) Explicitação e defesa dos principais pontos da Estratégia de Comunicação Publicitária sugerida, no
que destacamos:
I. Definições sobre o comportamento dos públicos da campanha, formulando hipóteses e
diagnósticos alicerçados em dados reconhecidos;
II. Definições sobre o conteúdo que deve estar inserido na campanha, em particular sobre o
conteúdo e forma de abordar o público definido, norteando os itens que serão corporificados nas peças
da relação presente na ideia criativa;
III. Desdobramentos posteriores da campanha, determinando como esta abordagem irá gerar
longevidade a campanha;
IV. Definições temporais sobre o período correto de realizar a campanha, diante das diretrizes
presentes;
V. Definições relativas ao modo de realizar a estratégia de campanha, em particular diretrizes gerais
sobre os suportes midiáticos, instrumentos ou ferramentas que serão utilizados e razões que suportam
essas diretrizes.
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3.7.3. Ideia Criativa: apresentação pela licitante de campanha publicitária, observadas as seguintes

disposições:
a) Apresentar relação de todas as peças e/ou material que julgar necessários para a execução da sua
proposta de estratégia de comunicação publicitária, como previsto no anteriormente, com comentários
sobre a construção criativa de cada peça e/ou material, podendo ser em texto corrido ou tópicos, a critério
dos licitantes;
b) Da relação prevista na alínea anterior, escolher e apresentar como exemplos as peças e/ou material que
julgar mais indicados para corporificar objetivamente sua proposta de solução do(s) desafio(s) ou
problema(s), geral e ou específico, de comunicação, conforme explicitado na estratégia de comunicação
publicitária. As peças exemplificadas devem estar indicadas de forma clara no texto descrito na alínea
anterior.
c) Os comentários mencionados na alínea ‘a’ do subitem 3.7.3 estão circunscritos à especificação de
cada peça e/ou material e à explicitação das funções táticas que se pode esperar de cada peça e/ou
material e a sua detalhada especificação no caso das peças não corporificadas que eventualmente irão
compor a campanha, bem como de suas técnicas construtivas quando pertinente;
d) Os exemplos de peças e/ou material, de que trata a alínea ‘b’ do subitem 3.7.3, estão limitados a 5
(cinco), independentemente do meio de divulgação, do tipo ou característica da peça e/ou material,
podendo ser apresentados sob qualquer forma impressa - desde roteiro, layout e/ou storyboard impressos,
para qualquer meio; descritivos e gráficos impressos para protótipo; detalhamento impresso de roteiros
para realização de peças destinadas a rádio e internet;
II. Todos os exemplos devem ser apresentados, exclusivamente, em substrato papel, conforme
demais normativas do certame;
III. Se a campanha proposta pela licitante previr número de peças e/ou material superior ao que pode
ser apresentado na forma ‘exemplificada’, a relação prevista na alínea ‘a’ do subitem 3.7.3 deverá ser
elaborada em dois blocos (de texto ou de tópicos, conforme escolha da licitante): um para as peças
e/ou material apresentados como exemplos (peças tangibilizadas) e outro para o restante que não será
exemplificado (peças não tangibilizadas);
IV. As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho real ou reduzido, desde que não prejudique
sua leitura, sem limitação de cores, sem suporte e/ou passe-partout. Peças que não se ajustem às
dimensões do Invólucro n° 1 podem ser dobradas;
V. Cada peça e/ou material impresso deverá trazer indicação sucinta (exemplos: cartaz, roteiro de
filme TV, roteiro de spot para rádio, anúncio em revista, frames de banner para internet, etc.)
destinada a facilitar seu cotejo, pelos integrantes da Subcomissão Técnica, com a relação comentada
prevista na alínea ‘a’ do subitem 3.7.3;
e) Para Uns de computo das peças que podem ser apresentadas ‘exemplificadas’, até o limite de que trata
o subitem 3.7.3, devem ser observadas as seguintes regras:
I.
As reduções e variações de formato serão consideradas como novas peças;
II.
Cada peça apresentada como parte de um kit será computada no referido limite;
III. Peça sequencial, para qualquer meio (a exemplo de anúncio para revista e jornal e de painéis
sequenciais de mídia exterior - outdoor, envelopamento de veículos, adesivagem de fingers - entre
outros), apenas será considerada uma peça se o conjunto transmitir mensagem única;
TV. Um hotsite e todas as suas páginas serão considerados uma peça;
V.
Um filme e o hotsite em que se encontra hospedado serão considerados duas peças;
VI. Um banner e o hotsite para o qual ele esteja direcionado serão considerados duas peças;
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VII. Um hotsite cuja página de abertura e/ou demais páginas internas sejam formadas por animações

ou imagens captadas, formando um conjunto integrado ao hotsite, será considerado apenas uma peça.
3.7.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia - constituída de:

a) Texto de apresentação em que a licitante explicitará e justificará 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 Briefing anexo a este Edital, sob a forma de textos, métricas,
tabelas, gráficos e planilhas;
b) Texto diagnóstico sobre os públicos da campanha contemplados, seu consumo de mídia e perfis
embasados em pesquisas e dados reconhecidos, sempre alicerçados em elementos demográficos e
psicográficos, servindo de apoio aos argumentos oferecidos, o que inclui gráficos e tabelas referentes a
estes conteúdos;
c) Texto com considerações detalhadas sobre as táticas de mídia propostas e números relativos ao
alcance do plano proposto, permitindo a inclusão de tabelas e informações sobre as estratégias de flight
propostas;
d) Simulação de plano de distribuição em que a licitante identificará todas as peças e/ou materiais
destinados à veiculação, exposição ou distribuição, sob a forma de textos, métricas, tabelas, gráficos e
planilhas que embasem as normativas técnicas utilizadas pelas candidatas para esta distribuição.
(i) Todas as peças e material que integrarem a relação comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem
3.7.3 deverão constar dessa simulação, com seus respectivos períodos de distribuição das peças e/ou
material e quantidades de inserção destes materiais;
e) Resumo geral com informações sobre, ao menos:
I. Os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de divulgação,
separadamente por meios;
II. Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e/ou na execução técnica de cada peça
destinada a veículos de divulgação;
III. Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça e/ou material de não
mídia com as respectivas quantidades a serem produzidas;
IV. Demais valores (absolutos e percentuais) que incluam o orçamento do exercício, inclusive custos
de pesquisa e eventuais reservas técnicas designadas.
J) Quanto aos valores desta simulação, devem ser observados:
I. Os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser considerados os de tabela cheia,
vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação;
II. Deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos veículos de
divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. Não será necessário especificar os custos internos e honorários sobre serviços de fornecedores.
Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada
3.8. O Plano de Comunicação Publicitária —Via Identificada, constitui-se do mesmo conteúdo da via não

identificada, sem os exemplos de peças e/ou material da Ideia Criativa, com a identificação da licitante. Deve
ser datado e assinado na última página e rubricado nas demais por quem detenha poderes de representação da
licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado, uma vez que não tem como propósito
qualquer tipo de avaliação técnica, sendo apenas referência para cotejamento dos conteúdos no momento final
da avaliação desta etapa do certame.
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Capacidade de Atendimento
3.9. A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem a Capacidade de Atendimento

em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte ‘arial’, tamanho ‘12 pontos’, em
folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por
quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente
identificado.
3.9.1. Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 3.9 poderá ser editada em
papel A3 dobrado.
3.9.2. Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no subitem 3.9 não poderão ter
informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação
Publicitária —Via Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do
Invólucro n° 2.
3.9.3. Não há limitação de número de páginas para apresentação do conteúdo do caderno da Capacidade
de Atendimento.
3.10. A Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, diagramas, fotos e outros
recursos, por meios dos quais a licitante apresentará:
a) Relação nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com a especificação do início de
atendimento de cada um deles;
(i) Considera-se “à época da licitação” a data para entrega do presente caderno.
b) A quantificação e a qualificação dos profissionais que poderão ser colocados à disposição da
execução do contrato, discriminando-se todas as áreas fundamentais: estudo; planejamento; criação;
produção de rádio, produção em RTV e internet; produção gráfica; mídia e atendimento e tipo de
disponibilidade desses funcionários;
c) As instalações, a infraestrutura física, infraestrutura de Tecnologia da Informação (hardware e
software), segurança de fluxo de dados, de processos e os recursos materiais que estarão à disposição
para a execução do contrato;
d) A sistemática de atendimento e discriminação dos prazos a serem praticados em forma clara, em
condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha, na elaboração de plano de
mídia e fluxo de trabalho;
e) A discriminação detalhada das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de
audiência, dos periódicos assinados e da(s) auditoria(s) de circulação e controle de mídia (com suas
respectivas abrangências) que colocará regularmente à disposição da ANUNCIANTE, sem ônus
adicionais, na vigência do contrato.
Repertório
3.11. A licitante deverá apresentar os documentos, informações, peças e material que constituem o Repertório

em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte ‘arial’, tamanho ’12 pontos’, em
folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por
quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente
identificado.
3.11.1. Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem Repertório poderá ser
editada em papel A3 dobrado.
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3.11.2. Os documentos e informações e o caderno específico, mencionados no subitem precedente, não

poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de
Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da
abertura do Invólucro n° 2.
3.11.3. Não há limitação de número de páginas para o conteúdo do caderno de apresentação do
Repertório.
3.12. O repertório é composto por um conjunto de trabalhos produzidos e veiculados pelo licitante, na
seguinte forma: a) um DVD contendo até 03 (três) comerciais para televisão; b) um CD contendo até 03 (três)
spots e/ou jinglês para rádio; c) um conjunto de até 03 (três) anúncios destinados à mídia impressa;
3.12.1. Para cada peça e/ou material, deverá ser apresentada ficha técnica e texto resumo com a
indicação sucinta do problema que se propôs a resolver e parâmetros de construção da peça, além da
identificação da licitante e de seu cliente, título, data de produção, período de veiculação, exposição e/ou
distribuição e, no caso de veiculação, menção de pelo menos um veículo que divulgou cada peça e outras
questões pertinentes à alocação de verba, quando recomendável.
3.12.2. As peças e ou material devem ter sido veiculados, expostos ou distribuídos a partir de Io de
janeiro de 2017.
3.12.2.1. As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD, CD, ou em pendrive, executável em
qualquer computador com sistema operacional Windows.
3.12.2.2. Qualquer problema técnico referente à mídia apresentada pela candidata poderá ter reflexo
direto na nota da licitante e é de sua total e exclusiva responsabilidade.
3.12.2.3. As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no subitem 3.11, em papel
A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas separadamente. Em todos os casos, deverá ser preservada a
capacidade de leitura das peças e deverão ser indicadas suas dimensões originais.
3.12.2.3.1. Se apresentadas soltas, as peças poderão ter qualquer formato, dobradas ou não, desde
que caibam no invólucro adequado.
3.12.2.4. Se a licitante apresentar peças em quantidade inferior à estabelecida no subitem 3.12, sua
pontuação máxima, neste quesito, será proporcional ao número de peças apresentadas. A
proporcionalidade será obtida mediante a aplicação da regra de três simples em relação à pontuação
máxima prevista para o item.
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação

3.13. A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem os Relatos de Soluções de
Problemas de Comunicação em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte
‘Ariaf, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna,
rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus
atos constitutivos, devidamente identificado.
3.13.1. Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 3.13 poderá ser editada
em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite previsto no subitem 3.14, o papel A3 será
computado como duas páginas de papel A4.
3.13.2. Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no subitem precedente não
poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de
Comunicação Publicitária —Via Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da
abertura do Invólucro n° 2.

Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracaj azeiras@gmail.com
Tel.: (83) 3531-2534

Página 46 de 74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A licitante deverá apresentar 2 (dois) Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, cada um com
o máximo de 3 (três) páginas, em que serão descritas soluções bem sucedidas de problemas de comunicação
planejadas e propostas por ela e implementadas por seus clientes.
3.14.1. As propostas de que trata o subitem 3.14 devem ter sido implementadas a partir de Io de janeiro
de 2017.
3.14.2. Se a licitante apresentar relatos em quantidade inferior à estabelecida no subitem 3.14, sua
pontuação máxima, neste quesito, será proporcional ao número de relatos apresentados. A
proporcionalidade será obtida mediante a aplicação da regra de três simples em relação à pontuação
máxima prevista para o subitem.
3.14.3. Os relatos deverão estar formalmente referendados pelos respectivos clientes e não podem
referir-se a ações de comunicação solicitadas e/ou aprovadas pela ANUNCIANTE.
a) A formalização do referendo deverá ser feita no próprio relato elaborado pela licitante, na última
página, devendo constar a indicação do nome empresarial do cliente, o nome e o cargo ou função do
signatário.
b) Todas as páginas do relato devem estar rubricadas pelo autor do referendo e assinada na última folha
do relato.
3.14.4. E facultada a inclusão de até 3 peças e/ou material, independentemente, do meio de divulgação,
do tipo ou característica da peça, para cada Relato. Se incluídas:
a) As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD, CD ou pendrive executável em qualquer
computador com sistema operacional Windows;
b) As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no subitem 3.13, em papel A4 ou A3
dobrado, ou ser apresentadas separadamente. Em todos os casos, deverão ser indicadas suas dimensões
originais;
I. Se apresentadas soltas, as peças gráficas poderão ter qualquer formato, dobradas ou não;
II. as peças incluídas não terão suas páginas computadas nos limites do relato definidos no item 3.14;
c) para cada peça e/ou material, deverá ser apresentada ficha técnica com a identificação das peças e
detalhes de concepção criativa, quando pertinente.

3.14.
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ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS: ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
1. A proposta deverá ser apresentada devendo ser redigida no idioma português, sem rasuras, emendas ou
entrelinhas, digitada em papel timbrado, datada e assinada por representante legal do licitante, na última folha,
e rubricada nas demais.
2. A Proposta de Preço deverá conter:
2.1. Itens sujeitos a valoração, contendo as informações constantes no modelo de proposta - anexo a este
Edital, indicando os percentuais em algarismos e por extenso, com os seguintes dados:
a) Percentual de desconto de, no mínimo, 20% (vinte por cento) a ser concedido à Prefeitura Municipal
de Cajazeiras sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante, baseados na tabela de preços
do Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta apresentada
pelo licitante vencedor;
b) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe proporcione o
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de
1965;
c) Honorários (em percentual) de 10% (dez por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes:
I. Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração
de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. À renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material
publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. À reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância
com novas tecnologias.
2.2. Declaração da Licitante:
2.2.1. Comprometendo-se a repassar à Prefeitura, todas as vantagens (pecuniárias ou não) obtidas nas
negociações de preço com os veículos de comunicação e demais fornecedores e prestadores de serviços;
2.2.2. Que o preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe assistirá o direito de
pleitear, na vigência dos contratos a serem firmados, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão
ou qualquer outro pretexto.
2.2.3. Afirmando que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com materiais, mão-de-obra
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e respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes e demais despesas necessárias à execução
dos serviços objeto desta licitação, inclusive cessão de direitos autorais. Na ausência dessa declaração,
serão consideradas inclusas todas as despesas mencionadas neste subitem;
2.2.4. Comprometendo-se de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de produção de peças,
os valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas preexistentes, inclusos nesses
orçamentos.
3.

Será desclassificada a Proposta de Preços que:
a) Não atender as exigências deste Edital e de seus Anexos;
b) Apresentar preços baseados em outra proposta ou que contiver qualquer item condicionante para a
prestação dos serviços;
c) Apresentar percentual de desconto inferior a 20% (vinte por cento) a ser concedido à Prefeitura
Municipal de Cajazeiras sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante, baseados na
tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a
proposta apresentada pelo licitante vencedor;
d) Apresentar percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços
dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes à produção e à execução técnica de peça e/ou material cuja distribuição não lhe
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei
n° 4.680, de 1965;
e) Apresentar percentual de honorários superior a 10% (dez por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material
publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias,
f) Apresentar percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em
consonância com novas tecnologias.
g) Possuir preços manifestamente inexequíveis, observando-se o disposto no artigo 48 da Lei n°
8.666/93;
h) Apresentar preços simbólicos, irrisórios, ou de valor zero, ou incompatíveis com os preços de
mercado, observado o disposto no § 3o do art. 44 da Lei n° 8.666/93.

4.

DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. A Comissão Permanente de Licitação atribuirá notas para cada um dos quesitos a serem valorados,

conforme tabela a seguir:
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ITEM

01

OBJETO

NOTA

Percentual de desconto a ser concedido à Desconto inferior a 20%:
Prefeitura Municipal de Cajazeiras sobre os Nota = 0,00
custos internos dos serviços executados pela
licitante, a ser concedido ao Anunciante,
baseados na tabela de preços do Sindicato das Desconto igual ou superior a 20%:
Agências de Propaganda na Paraíba N = 0,5 x desconto
SINAPRO-PB,
conforme
a
proposta
apresentada pelo licitante vencedor.
Percentual Mínimo: 20%

02

03

Honorários (em percentual), incidentes sobre Honorários superior a 15%:
os preços dos bens e dos serviços Nota = 0,00
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da licitante,
Honorários igual ou inferior a 15%:
referentes à produção e à execução técnica de
N = 3,0 x (15,0 - Honorários)
peça e ou material cuja distribuição não lhe
proporcione o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgação, nos termos do
art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965.
Percentual máximo: 15%
Honorários (em percentual), incidentes sobre Honorários superior a 10%:
os preços dos bens e dos serviços Nota = 0,00
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes:
I. ao planejamento e à execução de Honorários igual ou inferior a 10%:
pesquisas e de outros instrumentos de
N = 3,0 x (10,0 - Honorários)
avaliação e de geração de conhecimento
pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e
conexos e aos cachês, na reutilização de
peça
ou
material
publicitário,
exclusivamente
quando
a
sua
distribuição/veiculação
não
lhe
proporcione o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação,
nos termos do art. 11 da Lei n°
4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
Percentual máximo: 10%
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04

Honorários (em percentual), incidentes sobre
os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes à criação, à implementação e ao
desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária, destinadas a
expandir os efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, em consonância com novas
tecnologias.

Honorário superior a 15%:
Nota = 0,00
Honorários igual ou inferior a 15%:
N = 3,0 x (15,0 - Honorários)

Percentual máximo: 15%
Observação: para efeito de cálculo das notas de cada licitante, os termos desconto e
honorários serão substituídos nas fórmulas da coluna Notas pelas respectivas percentagens
que constarem de sua Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo “%”.
4.2. As notas serão calculadas com 01 (uma) casa decimal.
4.3. A nota geral de cada Proposta de Preços será obtida mediante o somatório das notas atribuídas à
totalidade dos quesitos constantes na tabela acima.
4.4. A Proposta de Preços que obtiver a maior nota será considerada como a de menor preço.
4.4.1. Se houver empate, será considerada como de menor preço a Proposta que apresentar,

sucessivamente:
a) O menor percentual de honorários mencionados noitem “2” da tabela constante no item 4.1;
b) O menor percentual de honorários mencionados noitem “4” da tabela constante no item 4.1;
c) O menor percentual de honorários mencionados noitem “3” da tabela constante no item 4.1;
d) O maior percentual de desconto mencionado no item “1” da tabela constante no item 4.1;
4.4.2. Em último caso, não havendo mais forma de desempate, será adotado sorteio, a ser realizado na
própria Sessão, ou em ato público para o qual todas as AGÊNCIAS serão convocadas, vedado qualquer
outro processo.
4.4.3. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os convocados, o
sorteio será realizado a despeito das ausências, vedado qualquer outro processo. Todas as AGÊNCIAS
serão comunicadas, formalmente, do dia, hora e local do sorteio.
5. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, ou vantagens baseadas nas
ofertas dos demais licitantes.
6. O Prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega dos
envelopes.
6.1. Caso a licitante fixe um prazo de validade inferior ao exigido no item acima ou, ainda, esteja com o
prazo de validade de sua proposta expirado na sessão de abertura dos invólucros com as Propostas de
Preços, a Comissão de Licitação realizará com ela diligência nos termos do §3° do art. 43 da Lei n°
8.666/1993, como forma de prorrogar o referido prazo.
6.2. A licitante que não aceitar prorrogar o prazo de validade expirado na abertura dos invólucros com as
Proposta de Preços ou antes do encerramento do certame será desclassificada.
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7. Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma: se houver discrepância entre os percentuais
propostos, prevalecerá o montante por extenso e, se a licitante não aceitar a correção do erro, sua proposta será
rejeitada.
8. No preço proposto estarão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, toda carga tributária, os custos dos
serviços e demais despesas indiretas, necessários ao pleno e completo fornecimento dos serviços licitados.
8.1 Pela percepção do desconto de agência, à base de um percentual bruto de 20% (vinte por cento) dos

preços de tabela ou dos preços acertados para veiculação, concedido pelos veículos de comunicação, em
conformidade com o artigo 11 da Lei n. 4.680/65.
Os percentuais apresentados e levados a efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade
da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração.
9.

10. Pertencem ao Contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por
intermédio de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo,
espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação, nos termos do artigo 15,
parágrafo único, da Lei federal 12.232/2010.

11. A simples apresentação das propostas implicará a aceitação integral das condições fixadas neste Edital,
bem como a observância da legislação e normas legais pertinentes.
12. Não serão consideradas quaisquer cláusulas ou condições especiais no corpo das propostas, oferta de
vantagem não prevista neste Edital.

13. Poderão ser admitidas, a critério da CPL, alterações formais destinadas a sanar evidentes erros formais
que não impliquem alteração do conteúdo das Propostas e desde que não comprometam a lisura e o caráter
competitivo desta licitação.
14. O julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços será feito de acordo com o rito previsto na Lei n°
8.666/1993 para o tipo Melhor Técnica:
14.1. Se a licitante mais bem classificada não tiver apresentado a Proposta de menor preço e nem
concordado em praticá-lo, nos termos da negociação prevista no inciso II, § Io do art. 46 da Lei n°
8.666/93, a Comissão de Licitação adotará negociação idêntica, sucessivamente, com as demais
licitantes, observada a ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação prevista no
presente certame, observada a mesma previsão legal.
14.2. A licitante que não concordar em praticar a Proposta de menor preço perderá o direito à
contratação, não lhe cabendo nenhum tipo de indenização.
14.3. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, o CONTRATANTE poderá fixar o prazo de 8
(oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, excluídas as causas da desclassificação. Todas as
AGENCIAS classificadas nesta licitação serão comunicadas, formalmente, do dia, hora e local da
abertura dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado da nova data de
abertura dos envelopes PROPOSTA.
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ANEXO IV - MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços de publicidade da licitação em referência.
1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL:
AGÊNCIA e N° DA CONTA CORRENTE:
2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 A proponente conhece e aceita os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, bem
como a minuta de contrato que o integra.
3. REMUNERAÇÃO

3.1 Declaramos que na vigência do contrato a ser assinado com este Órgão adotaremos:
a) o desconto d e _______ % (________________ )sobre os custos internos dos serviços executados
pela licitante, a ser concedido ao Anunciante, baseados na tabela de preços do Sindicato das Agências de
Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB;
b) Honorários de _______ % (________________ ) a serem cobrados à Prefeitura Municipal de
Cajazeiras. incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com
a intermediação e supervisão da licitante, referentes à produção e à execução técnica de peça e/ou material
cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos
termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários de ______ % (
_________ ) a serem cobrados à Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com
a intermediação e supervisão da licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material
publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n°
4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários de ______ % (________________ ) a serem cobrados à Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com
a intermediação e supervisão da licitante, referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, em consonância com novas tecnologias.
3.2 Os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade e não nos assistirá o direito de pleitear, na
vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
3.3 O prazo de validade desta Proposta de Preços é de _________ (_____________ ) dias corridos,
contados de sua apresentação.
4. OUTRAS DECLARAÇÕES

4.1. Estamos cientes de que o ANUNCIANTE procederá à retenção de tributos e contribuições nas situações
previstas em lei.
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4.2. Comprometemo-nos:
a) a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações comerciais junto a
fornecedores de bens e de serviços especializados e a veículos de divulgação, transferindo ao ANUNCIANTE
todas as vantagens obtidas, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei n° 12.232/2010.
b)
de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de produção de peças, os valores dos cachês e
os licenciamentos de uso de obras artísticas preexistentes, inclusos nesses orçamentos.
4.3. Afirmamos que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com materiais, mão-de-obra e
respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes e demais despesas necessárias à execução dos
serviços objeto desta licitação, inclusive cessão de direitos autorais.
4.4. Esta Proposta de Preços está em conformidade com o Edital da licitação em referência.
de

de 2022.

ASSINATURA E CARIMBO DA AGENCIA
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)
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ANEXO V - BRIEFING DA CAMPANHA PARA A LICITAÇÃO
Breve Resumo de dados históricos e geográficos

A história do município de Cajazeiras remonta ao século XVIII, quando foi emancipado em 22 de
agosto de 1863.
Conhecida como "a Terra que ensinou a Paraíba a ler", teve origem na Fazenda Cajazeiras, onde um
dos seus herdeiros, Inácio de Sousa Rolim, fundou um colégio salesiano, a "Casa Escola", um
internato por onde passaram, entre outros ilustres paraibanos, o Padre Cícero. Atualmente esta escola
é representada pelo Colégio Diocesano Padre Rolim.
Localizado no Sertão do Estado da Paraíba, distante a 475 km da capital João Pessoa, atualmente tem
uma população de 62.289 habitantes (IBGE 2020), com IDH médio de 0,679 (PNUD/2010).
Os principais vetores da economia vem do setor terciário, onde cerca de 40% da população
economicamente ativa trabalha no setor de serviços, e aproximadamente 20% no comércio local.
O município tem uma renda per capta de R$ 503,88 (IBGE 2010), que traz enormes desafios ao
poder público, para atender as mais diversas necessidades da população, potencializadas com os
reflexos da Pandemia há mais de dois anos.
Mesmo priorizando as ações de combate ao Coronavírus, de forma incessante, em várias frentes, com
destaque aos Centros de Referência da Covid-19, fazendo Cajazeiras a cidade que mais testou no
Sertão, a Administração Municipal não parou as obras e ações das outras áreas, em todas as regiões
do município.
São investimentos em todos os setores, transpassando Educação, Saúde, Meio Ambiente, Cultura,
Transparência, Esportes, Ação Social, entre outras.
Obras como pavimentação e asfaltamento de ruas, construção de rotatórias, praças, reforma de
escolas, reforma e construção de unidades de saúde, do Centro de Comercialização de Frutas, entre
outras, sinalizam que a cidade fomenta a retomada da economia, impulsionando toda a região.
Mesmo diante de todas as adversidades, a Prefeitura mantém em dia o seu calendário de pagamento
de servidores e conseguindo, inclusive, realizar o pagamento antecipado do 13° salário, reflexo da
eficiência fiscal da gestão.
Dessa forma, é necessária uma campanha publicitária que informe à população que, ao tempo em que
os cuidados na área da Saúde, especialmente (mas não exclusivamente) dedicados ao combate da
Pandemia não cessaram, o Município acelerou os investimentos em obras e ações à população, nas
mais diversas áreas, proporcionando desenvolvimento e melhores condições de vida à população.
Mister se faz comunicar ao munícipe das ações e programas atualmente disponíveis à população,
bem como atualizar as informações acerca das mais importantes obras em andamento, que facilitarão
a vida do cajazeirense e de seus visitantes.
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Informações Relevantes:

a) Os aspectos de marketing e comunicação e seu delineamento deverão ser levados em conta;
b) Todo o escopo de mídia deverá ter a defesa técnica sobre os meios/veículos utilizados;
c) As informações e o amparo para o delineamento da campanha devem ser retirados em fonte
pública, a partir da imprensa, ou no site oficial da Prefeitura Municipal de cajazeiras:
(www.cajazeiras.pb.gov.br).
Objetivo de Comunicação:

Divulgar as principais obras e ações desenvolvidas pela Prefeitura de Cajazeiras, mas sem perder o
foco no enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, para que os seus habitantes e visitantes possam,
ao mesmo tempo, ter a segurança da adoção do cumprimento fiel das medidas restritivas impostas
pela legislação, mas sem perder o foco na retomada das atividades econômicas que geram emprego e
renda.
Objetivo de Mídia:

A proposta seria dentro do Planejamento de Mídia apresentado, aplicar o orçamento estipulado
dentro de um período de 30 (trinta) dias, fazendo com que a verba tenha rentabilidade em veiculação
que atinja toda a população do município, de forma rápida, clara e objetiva.
Meios de comunicação e frequência:

Proporcional ao investimento e realidade da região e o seu público-alvo.
Verba:

Para aplicar em custos de criação, produção e veiculação crossmedia podem ser aplicados R$
100.000,00 (cem mil reais) na campanha proposta.
Público-Alvo:

Adultos, maiores de 16 anos, moradores do município de Cajazeiras
Cajazeiras, 01 de julho de 2022
Prefeitura Municipal do Cajazeiras
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ANEXO VI - MODELO DE CREDENCIAMENTO
OBS.: No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade de o signatário nomear

procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto ou contrato social em vigor, e, quando se tratar de
sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.
OBS.: Preencher em papel timbrado da Empresa
Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade)
Esta Carta de Credenciamento não deverá vir inserida em nenhum dos envelopes, de modo a
ser exibida pelo referido representante antes da abertura da sessão.
MODELO

A Contratante
Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°________

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social etc)
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante)
OBJETO:

Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, no curso da Concorrência n°
___J2022, que se realizará no (Nome e endereço da dependência).
PODERES:
Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de abertura de documentos
de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações,
interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto, negociar novos preços e
condições, firmar termos de compromisso, bem como assinar todos os atos e quaisquer documentos
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.
____

-

de

de

(Nome completo do declarante)

(N° da C.I. do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO VII - MINUTA DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(No papel timbrado da empresa)
A Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Concorrência n°.
/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

CNPJ n°_
(Nome da Empresa)

Sediada à
(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na
Concorrência n°. 00001/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

de

de

(Nome completo do declarante)

(N° da C.I. do declarante)

(Assinatura do declarante)

Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83) 3531-2534

Página 58 de 74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO VIII - MINUTA DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR
(No papel timbrado da empresa)

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Concorrência n°.
/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

______________ , CNPJ n°___________ ________
(Nome da Empresa)

Sediada à
(Endereço Completo)

Por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a):
________ ____________________ , portador do
R.G n°____________________e inscrito no CPF sob o n°_________________________ , DECLARA
para fins do disposto do inciso V, art. 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 (dezesseis) anos.
Ressalva: empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz:
a) ( ) Sim
b) ( ) Não
__________, __ - _______ de

de

(Nome completo do declarante)

(N° da C.I. do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO IX - MINUTA DA DECLARAÇÃO
(No papel timbrado da empresa)

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Concorrência n°.
12022
, CNPJ n°
(Nome da Empresa)

Sediada à
(Endereço Completo)

Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a):
R.G n°
e CPF n°

, portador do
, DECLARA para fins:

a) que recebeu e estudou todos os documentos inerentes à presente competição e tomado conhecimento

integral do teor do Edital de licitação supracitado, sujeitando-se às disposições nele contidas;
b) que adota medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e

medicina do trabalho, que possam vir a ser causados na execução do objeto desta licitação.
c) que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, seja da

administração direta ou indireta, bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto
à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal,
Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira;
d) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados da Contratante.

de

de

(Nome completo do declarante)

(N° da C.I. do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO X - MINUTA DE TRATAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS

(No papel timbrado da empresa)
****************************************************************************************

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Concorrência n°.
/2022
CNPJ n°
(Nome da Empresa)

Sediada à
(Endereço Completo)

____________ , portador do
Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a):
j em relação a questão dos
R.G n°
e CPF n°
direitos autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias que vier a produzir, declara que:
Estamos cientes e de acordo com as disposições alusivas a direitos patrimoniais de autor e conexos constantes
no Edital e seus anexos, bem como, no que diz respeito ao tratamento dos direitos autorais dos produtos de
comunicação e peças publicitárias que vier a produzir, que:
a) A CONTRATADA cede à CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos patrimoniais de uso de
idéias (incluídos os estudos, análises e planos), peças (material gráfico, eletrônico e multimídia), softwares,
CDs, composições, arranjos, execução de trilha sonora e jingles, animação, pantomima, publicações editoriais
e quaisquer outras modalidades de publicidade existentes ou que venham a ser inventadas de sua propriedade,
concebidos, criados e produzidos em decorrência deste contrato.
b) A cessão de que trata a alínea anterior será por tempo indeterminado, ficando vedada à CONTRATADA a
cobrança de qualquer remuneração adicional ou especial, mesmo após a vigência do contrato.
c) A CONTRATANTE poderá, a seu critério, utilizar os direitos cedidos, diretamente ou através de terceiros,
com ou sem modificações, durante a vigência do contrato, ou após o prazo de vigência, inclusive em caso de
rescisão, não cabendo à CONTRATADA qualquer espécie de remuneração.
d) A juízo da CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão ser reutilizadas por outros
órgãos da Administração Direta ou Indireta da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, sem que caiba a eles ou à
CONTRATANTE qualquer ônus perante a CONTRATADA.
e) Caberá a esses órgãos ou entidades, diretamente ou por intermédio das agências de propaganda com que
mantenham contrato, quando couber, efetuar o acordo comercial com os eventuais detentores dos direitos de
autor e conexos relacionados com a produção externa das peças a serem reutilizadas.
f) Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam direitos de autor e conexos, a
CONTRATADA solicitará dos fornecedores orçamentos que prevejam a cessão dos respectivos direitos
patrimoniais pelo prazo definido pela CONTRATANTE.
g) A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e conexos
dentro dos limites estipulados no respectivo ato de cessão e condicionará a contratação ao estabelecimento, no
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ato de cessão, orçamento ou contrato, de cláusulas em que o fornecedor garanta a cessão pelo prazo definido
pela CONTRATANTE em cada caso e se declare ciente e de acordo com as condições estabelecidas nas
alíneas seguintes “h)” e “i)”.
h) Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual a ser pago pela
CONTRATANTE em relação ao valor original dos direitos patrimoniais de autor e conexos será de, no
máximo, 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o percentual máximo será
obtido pela regra de três simples.
i) Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual em relação ao valor
original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas a essas peças, a ser pago pela CONTRATANTE
aos detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos dessas obras, será de, no máximo, 50% (cinquenta
por cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três
simples.
j) Com vistas às contratações relacionadas a bens e serviços especializados que envolvam direitos de autor e
conexos, nos termos da Lei n° 9.610/1998, a CONTRATADA solicitará, dos fornecedores, orçamentos que
prevejam a cessão dos respectivos direitos patrimoniais pelo prazo definido pela CONTRATANTE.
l) Quando da reutilização de quaisquer peças publicitárias, conforme previsto nas alíneas “h” e “i”, o valor a
ser pago pela CONTRATANTE será negociado caso a caso, tendo como parâmetros básicos a qualidade e os
preços praticados no mercado, obedecidos os percentuais máximos definidos neste contrato.
m) Qualquer remuneração, devida em decorrência da cessão dos direitos patrimoniais de autor e conexos, será
sempre considerada como já incluída no custo de produção.
n) A CONTRATADA se obriga a fazer constar, em destaque, os preços dos cachês, os de cessão de direito de
uso de obra(s) consagrada(s), incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos patrimoniais de autor e
conexos, nos orçamentos de produção aprovados pela CONTRATANTE.
,

-

de

de

(Nome completo do declarantc)
.

----------------------------------------------------

(N° da C.I. do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO XI - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°____/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, QUE ENTRE
SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJAZEIRAS- PB E _______ .

1. A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, com sede na Avenida Coronel Juvêncio
Carneiro, n° 253, Centro, Cajazeiras/PB, inscrito no CNPJ sob o n° 08.923.971/0001-15, neste ato
representado pelo Prefeito, José Aldemir Meireles de Almeida, brasileiro, casado, médico, portador do CPF
n°. 091.718.434-34 e da Cédula e Identidade Civil n°. 107.156 - SSP/PB, residente e domiciliado na Rua
Emídio Assis, n° 110, Santa Cecília, Cajazeiras/PB, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
........................... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ...... ..................., sediado(a) n a ............................... ,
em ..........................doravante designada CONTRATADA, e do outro lado a _______ , pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°______ , com sede à _______ , neste ato representada
pelo(a) Senhor(a)_______ , _______ ,
~ , portador(a) do CPF n°_______ e da Identidade Civil RG
N° _______ - SSP - _______ , de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato, em conformidade com a Concorrência N °_______ , e em observância ao disposto nos
termos da Lei n° 12.232/2010 e, subsidiariamente, da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais
dispositivos legais, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1.
Este Contrato está vinculado à Licitação na modalidade Concorrência, nos termos e condições do
Edital de CONCORRÊNCIA N° 00001/2022, do tipo “melhor técnica”.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1.
Contratação, através de licitação, na modalidade “concorrência pública”, tipo “melhor técnica”, de
agência de publicidade para: realização de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução
interna, intermediação e supervisão da execução externa, compra de mídia e distribuição de publicidade, com
o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou
serviços, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral;
Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento
relativos à execução do contrato; Criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias; Produção
e execução técnica das peças e/ou material criados pela contratada, conforme solicitação da SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO, conforme a Lei 12.232/2010.
2.1.1. Também fazem parte do objeto deste contrato, como atividades complementares, os serviços
especializados pertinentes a:
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento relativos à execução do contrato;
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efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias;
c) à produção e à execução técnica das peças e/ou material criados pela agência contratada.
2.1.1.1 As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem 2.1.1 terão a
finalidade específica de:
a) gerar conhecimento sobre o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, o público-a
veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;
b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;
c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias realizadas em Ocorrência
da execução do contrato.
2 . 1. 1.2 É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações previstas na alínea “a” do subitem 2.1.1 dès
estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto deste contrato de
prestação de serviços de publicidade.
2 . 1.2 É vedado incluir outros serviços não previstos nos itens 2.1 e 2.1.1, em especial as atividades de
promoção, de patrocínio, de relações públicas, de assessoria de comunicação e de imprensa e a realização de
eventos festivos de qualquer natureza, conforme preconiza a Lei n° 12.232/2010.
2.1.3 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem anterior, os patrocínios publicitários
de projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que funcionem como veículos de divulgação.
2.1.3.1 Os patrocínios publicitários,, mencionados no item.2.1.3, os quais não. são. vedados,.correspondem..aos
projetos de mídia realizados por meio da compra de espaços e/ou tempo publicitários em veículos de
comunicação e divulgação, decorrentes da necessidade de associar uma marca, produto ou mensagem à
transmissão de algum evento e/ou projeto esportivo, cultural, informativo ou de entretenimento.
2.1.4 Os serviços abrangem as ações de publicidade institucional e de utilidade pública, sobre todos os
assuntos e temas de competência ou interesse do Poder Executivo.
2.2.
As obrigações contidas no Edital e seus anexos, na proposta do CONTRATADO, integram
expressamente o objeto deste contrato. As obrigações neles previstas vinculam o CONTRATADO, que será
responsabilizado por qualquer inexecução ou inadimplemento.
2.3.
A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de serviços
exclusivos da própria contratada.
2.4.
A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura, em conformidade com o art. 3o da Lei n°
4.680/1965, na contratação de fornecedores de bens e serviços especializados, para a execução das atividades
complementares de que trata o subitem 2.1.1, e de veículos e demais meios de divulgação, para a transmissão
de mensagens publicitárias.
2.5.
O produto final decorrente da execução do objeto desta licitação será propriedade da Prefeitura,
sendo, portanto, proibida a sua divulgação por qualquer meio ou sua reprodução total ou parcial sem expressa
autorização, ficando o contratado sujeito às penalidades aplicáveis.
VV. I11UI

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
DA REMUNERAÇÃO
3.1
As despesas a serem realizadas pela contratada estão estimadas em R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais), sendo este valor meramente estimativo em razão da expectativa de uso dos serviços de publicidade e da

disponibilidade orçamentária, não estando a Contratante obrigada a utilizar a totalidade do valor contratado.
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3.2
Os recursos orçamentários para a execução dos serviços durante o exercício de 2022 estão
consignados na dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Cajazeiras.
3.3
Se a Contratante optar pela prorrogação do contrato que vier a ser assinado, consignará nos próximos
exercícios em seu orçamento as dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos.
3.3.1 As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo
aditivo ou apostilamento.
3.4
A Contratante se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade das verbas previstas.
3.5
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada e sobre:
a) Percentual de desconto de, _________% (__________por cento), a ser concedido à Prefeitura
Municipal de Cajazeiras sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante, baseados na tabela de
preços do Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta
apresentada pelo licitante vencedor;
b) Honorários (em percentual) de______ % (_____ por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à
produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários (em percentual) de______% (_____ por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material publicitário,
exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários (em percentual) de
% (______por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à
criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, destinadas
a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias.
e) Pela percepção do desconto de agência, à base de um percentual bruto de 20% (vinte por cento) dos preços
de tabela ou dos preços acertados para veiculação, concedido pelos veículos de comunicação, em
conformidade com o artigo 11 da Lei n. 4.680/65.
3.6
Os layouts reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.
3.6.1 Os custos e as despesas de veiculação apresentados a Contratante para pagamento deverão ser
acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos
descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de
veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível.
3.6.2 Pertencem à Contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por
intermédio de agência de publicidade/propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma
de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação.
3.7
Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, o percentual máximo sobre cachê
original a ser pago pela CONTRATANTE a atores e modelos, pelos direitos de uso de imagem e som de voz,
será de 50% (cinquenta por cento).
3.7.1 O valor inicialmente contratado poderá ser repactuado, tendo como parâmetros básicos os preços
vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a variação do índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, desde que decorrido pelo menos um ano da
cessão original dos direitos.
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Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, o percentual máximo sobre o
valor original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas às peças, a ser pago pela CONTRATANTE
aos detentores dos direitos patrimoniais de uso dessas obras, será de 50% (cinquenta por cento).
3.8.1 O valor inicialmente contratado poderá ser repactuado, tendo como parâmetros básicos os preços
vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a variação do índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-D1), da Fundação Getúlio Vargas, desde que decorrido pelo menos um ano da
cessão original dos direitos.
3.9
Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA ou de seus representantes serão de
sua exclusiva responsabilidade.
3.8

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos dar-se-ão da seguinte forma:
Valores relativos aos serviços de terceiros:
a) Condição de Pagamento: Fica estabelecido que os valores devidos com as operações com terceiros serão
pagos pelo CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis após a realização dos serviços e entrega das
respectivas notas fiscais e demais documentos relativos ao faturamento.
b) Condição de Faturamento: As Notas Fiscais referentes à prestação de serviço de terceiros deverão ser
entregues pela contratada na sede da Contratante. Juntamente com o documento fiscal deverá ser entregue
cópia das Notas Fiscais das empresas subcontratadas pela contratada, cópias dos orçamentos, cópia das ordens
de compras devidamente assinadas, cópias das autorizações de publicação devidamente assinadas e cópias dos
pedidos de inserção.
c) Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da
CONTRATADA, descrita no contrato firmado entre as partes, sendo efetuado a retenção na fonte de tributos e
contribuições descritas na legislação em vigor.
4.1.2 Valores relativos aos serviços prestados pela contratada:
a) Condição de Pagamento: Fica estabelecido que os valores devidos com os serviços prestados pela
CONTRATADA serão pagos pelo CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis após a realização dos
serviços e entrega das respectivas notas fiscais e demais documentos relativos ao faturamento.
b) Condição de Faturamento: As Notas Fiscais deverão ser entregues pela contratada na sede da Contratante.
4.2
Para efetivação de cada pagamento, será verificada todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
4.3
Os pagamentos sofrerão as retenções de impostos, conforme legislação vigente.
4.4
Os pagamentos serão através de crédito na conta bancária da empresa contratada.
4.5
As datas citadas acima poderão sofrer alterações, mediante acordo entre as partes, em função de
particularidades de alguma contratação.
4.6
Para pagamento das despesas com veiculação, deverão constar dos procedimentos de execução do
contrato os documentos fiscais apresentados pela contratada, a demonstração do valor devido ao veículo, sua
tabela de preços, a indicação dos descontos negociados, os pedidos de inserção e, sempre que possível,
relatório de checagem a cargo de empresa independente.
4.6.1 Quando não for possível a apresentação do relatório de checagem de veiculação previsto neste item, a
contratada demonstrará essa impossibilidade, para que o contratante pondere e decida.
4.7
Além da remuneração prevista, a CONTRATADA fará jus ao desconto de agência concedido pelos
veículos de comunicação, em conformidade com o art. 11 da Lei n° 4.680/1965.

4.1
4.1.1
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O desconto padrão de agência é concedido à CONTRATADA pela concepção, execução e
distribuição de publicidade, por ordem e conta da CONTRATANTE, nos termos do art. 19 da Lei n°
12.232/2010.
4.9
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
4.10
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
4.11
Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada,
especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
4.12
A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
4.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
4.8

EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
1= ( 6/ 100)

365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

5.1.
Após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados pela tabela vigente da
SINAPRO/PB, caso esta tenha sido reajustada.
5.2.
Na prorrogação, o ANUNCIANTE poderá renegociar os percentuais de remuneração praticados com a
contratada, com base em pesquisa de preços, com vistas a obter maior vantajosidade para a Administração, no
decorrer da execução do contrato.
5.3.
O reajuste de preços dar-se-á após parecer jurídico e decisão fundamentada da Administração e se
materializará mediante aditivo contratual ou simples apostilamento.
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6.1.
O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.
6.2.
A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
6.3.
Tanto a prorrogação de prazos, quanto a alteração deste Contrato, serão efetuadas mediante Termo de
Aditamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1.
A CONTRATADA tem as seguintes obrigações
7.1.1 Iniciar a prestação/execução dos serviços após a assinatura do Contrato, mediante solicitação da
Contratante.
7.1.2 Prestar à Contratante os serviços ora contratados, obrigando-se a não assumir encargos de qualquer
natureza, salvo por explícita concordância da Contratante.
7.1.3 Efetuar e apresentar, antes das subcontratações, cotações de preços para aquisição de suprimentos,
com pelo menos 03 (três) fornecedores, remetendo à Contratante para prévio exame e aprovação. A cada
processo de cotação de preços, a Contratante reserva-se o direito de efetuar novas cotações, visando à
obtenção da proposta mais vantajosa para Administração.
7.1.3.1 Executar todas as contratações de suprimentos deverão ser autorizadas pela Contratante.
7.1.3.2 Executar todas as contratações de serviços de produção, sejam com ou sem os serviços de supervisão,
deverão, obrigatoriamente, ser autorizadas pela Contratante.
7.1.4 Apresentar à Contratante todas as estimativas de custos para prestação dos serviços e outros
subcontratados que lhe forem incumbidos.
7.1.5 Efetuar todos os pagamentos decorrentes de serviços executados por ordem da Contratante, dentro das
condições e prazos estipulados nas faturas originais de serviços, responsabilizando-se civil e criminalmente
pelo não-cumprimento destas obrigações.
7.1.6 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa
de custos financeiros e que redundem em aumento de despesas ou perdas de descontos.
7.1.7 Administrar e executar todos os contratos firmados com terceiros respondendo por todos os efeitos
desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.
7.1.8 Responder pelas consequências resultantes de qualquer ação judicial movida por terceiros contra a
Contratante, com base na legislação de proteção a industrial ou de direitos autorais, relacionados com os
serviços, objeto do presente contrato.
7.1.9 Responsabilizar-se pelos danos causados, na hipótese da CONTRATADA violar direitos do autor e os
direitos que lhe são conexos previstos na legislação específica, no ato da cessão dos referidos direitos à
Contratante.
7.1.10 Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta da Contratante, sem sua expressa autorização.
7.1.11 Informar à Contratante toda e qualquer excepcionalidade ocorrida durante a prestação do serviço, para
que sejam tomadas as providências necessárias.
7.1.12 Acompanhar a veiculação publicitária que lhe for incumbida pelo CONTRATANTE, por meio de
auditoria externa e da conferência (checking) dos mapas de veiculação.
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7.1.13 Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante 01

,
entes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante.
7.1.14 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos,
quando nas dependências dessa Contratante ou em outro local, executando o objeto da licitação, devendo
adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor.
7.1.15 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do objeto da
licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista no Edital tenha que ser apresentada para aprovação
e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante, desde que de responsabilidade da CONTRATADA.
7.1.16 Formalizar a cessão dos direitos de propriedade e de utilização dos materiais obtidos durante a
prestação de serviços e dos produtos finais que forem gerados.
7.1.17 Manter total sigilo sobre os serviços executados, vedada a divulgação de qualquer informação sem a
prévia autorização do CONTRATANTE.
7.1.18 Não sobrepor os planos de incentivo aos interesses do Contratante, preterindo veículos de divulgação
que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da
escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados.
7.1.19 Reservar e comprar espaço e/ou tempo publicitário de veículos, por ordem e conta do respectivo
contratante, se previamente os identificar e tiver sido por ele expressamente autorizada.
7.1.20 Observar as seguintes condições para o fornecimento de bens ou serviços especializados, exceto no
que tange à compra de mídia:
a) fazer cotações prévias de preços para todos os serviços a serem prestados por fornecedores;
b) apresentar, pelo menos, 3 (três) orçamentos coletados entre fornecedores que atuem no mercado do ramo
do fornecimento pretendido, conforme determinação contida no art. 14 da Lei n° 12.232/2010;
c) exigir do fornecedor que constem da cotação os produtos ou serviços que a compõem, seus preços unitários
e total e, sempre que necessário, o detalhamento de suas especificações;
d) a cotação deverá ser apresentada no original, em papel timbrado, com a identificação completa do
fornecedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre outros dados) e a identificação completa (nome,
RG e CPF) e assinatura do responsável;
e) juntamente com a cotação deverão ser apresentados comprovantes de inscrição do fornecedor no CNPJ ou
no CPF e no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se for o caso, relativo ao seu domicílio ou sede,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o serviço a ser fornecido.
7.1.21 Manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados, compreendendo as peças e/ou
material produzidos, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do contrato.
7.1.22 Obter as licenças necessárias à execução dos serviços junto às repartições competentes.
7.1.23 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei 8.666/93.
7.1.24 Observar as demais obrigações impostas no Edital da licitação e nos seus anexos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1.
Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.
8.2.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
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especialmente designado,
8.3.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por ser
anotando em registro próprio as falhas detectadas.
8.4.
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
8.5.
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.
8.6.
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
8.7.
Realizar cadastro prévio para que haja o fornecimento de bens ou serviços especializados relacionados
com as atividades complementares da execução do objeto do contrato, conforme determina o art. 14 da Lei n°
12.232/2010.
8.8.
Divulgar no sítio do contratante na internet, em local específico para esse fim, as informações sobre a
execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e de veículos de divulgação,
garantindo o livre acesso às informações por quaisquer interessados.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1
Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantido o contraditório e a ampla
defesa, poderá a CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, previstas nos artigos
86 a 88 da Lei 8.666/93:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
b) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
b. 1 - Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
b. 2 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
c) - Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
c. l- Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
9.2
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.3
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
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9.4
As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura de Cajazeiras, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E
SEGUROS

10.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de R $..........
(........................... ), na modalidade d e ........................., correspondente a ....% (.... por cento) de seu valor
total, observadas as condições previstas no Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80
da Lei N° 8.666/93.
11.1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
11.2. A rescisão do contrato poderá ser:
11.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII, XVII e XVIII da Lei N° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
11.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
11.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
11.2.3.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
11.3. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual,
para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além
das sanções previstas neste instrumento.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇAO

12.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
12.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
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em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei n° 8.666, de 1993.
12.3. O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

13.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
No interesse da CONTRATANTE, o valor do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §§ Io e 2o, da Lei 8.666/93.
13.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado.
13.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
13.2.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1. O presente contrato será publicado na Imprensa Oficial na forma de extrato, de acordo com o que
determina do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À AVENÇA
15.1.
A presente contratação rege-se pela Lei n° 12.232/2010, de forma complementar, pela Lei n°
8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, Lei n° 4.680/1965, Decreto n° 57.690/1966, Decreto n°
4.563/2002, Normas-Padrão da Atividade Publicitária do CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão), os
preceitos do Direito Público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do
Direito Privado.
15.2. As ações da CONTRATADA se guiarão pelo Código de Ética dos profissionais de propaganda e pelas
normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade que estejam de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor e demais leis vigentes, a moral e os bons costumes.
Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato e a ele se integram em todas as
cláusulas, termos e condições aqui não expressamente alterados, o Edital da Concorrência N° 00001/2022 e
seus anexos, bem como as Propostas de Melhor Técnica.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
16.1
A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere
a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
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17.1. As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições
do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro da Justiça Estadual da Comarca de
Cajazeiras, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no que se refere a
qualquer ação ou medida judicial originária ou referente a este instrumento contratual..

'&!37V

E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o presente instrumento,
em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas que
assistiram a tudo e também assinam.

de

de

w
CONTRATANTE

w'

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

—

Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83) 3531-2534

Página 73 de 74

^ 3 ZWd-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO XII - TABELA SINAPRO 2022
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Anúncio Mínimo/ Rodapé

RS 903-40

RS 603“

R$ 1.506-00

1/8 de página

RS 967“

RS 645®

R$ 1.S12-00

1/4 de página

RS 1.457-40

RS 971®

r$2.429°°

1/21Rouba página

RS 1.916“

R$1.277®

R$ 3.19400

1página

RS 2.967®

RS 1.978®

r$4.945°°

Página dupla

RS A.826-40

RS 3.217®

RS 8.044°°

Anúncio Mínimo/ Rodapé

RS 61740

RS 411“

1/8 de página

RS 783 “

R$ 52200

1/4 de página

RS 1.144a

RS 762®

1/2 de página

RS 2.194a

RS 1.462®

1página

R$ 3.295’80

RS 2.197a

Página dupla

R$ 4.39200

R$ 2.92800

RS1.029“
R$1.30500
RS1.907’00
R$3.85700
RS5.493“
R
S7.320“
f*
13 m -i

Anuncio Mínimo/ Rodapé

RS 29040

RS 193®

RS 484“

1/8 de página

RS 485®

RS 323®

RS 809“

1/4 de página

RS 812“

RS 541®

RS 1.354°°

1/2 de página

RS 1.135a

R$756®

1página

RS 1.58940

RS 1.059®

Página dupla

RS 2.833a

R$1.888®

RS1.892*°
R$2.64900
RS 4.722°°

11)
«*'***»
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5 H

«

«MutMo*t*r>ti~**M i*

PARAÍBA

■ a . mi ri,tifo»—
Marca empresa

r$

6.780“

RS 4.520®

R$ 11.301’00

Marca produto/serviço

R$5.421,00

R$3.614®

Marca promocional

r$

4.977“

R$3.31840

Reformulação de marca

RS 3.390®

R$2.260®

Manual de identidade visual

r$

2.068®

R$1.379®

Sinalização de fachada de empresa/loja

RS 3.609®

RS 2.406®

Sinalização interna de empresa/loja - projeto completo

RS 2.917®

R$ 1.944“

Sinalização interna de empresa/loja - por placa

R$ 11760

R$78®

Embalagem Padrão(formatos convencionais, por peça)

R$9.716®

RS 6.477“

Embalagem Unha de Produtos (adaptaçãol por peça

RS 29.596®

R$19.730-80

Embalagem Promocional

R$ 3.227'40

R$ 2.151“

Embalagem Projeto Especial (por peça)

R$11.659®

R$7.77280

Embalagem pequena p/ amostra grátis, sampling

RS 2.010®

R$1.340®

Caixa de Papelão

RS 2.45880

R$1.639®

Sinalização de veículo - moto

R$1175'40

R$783-60

Sinalização de veículo - pequeno e médio porte

RS1.804®

R$1.202'80

Sinalização de veículo - grande porte (Ônibus, Trens, Aviões)

R$2.856®

R$1.904*

Mascote/Personagem

R$7.429®

R$4.952-80

Criação de nome fantasia

R$ 3.017®

R$ 2.011“

Criação de nome de produto/serviço

RS 3.183“

RS 2.122®

Rótulo

R$ 3.767®

r$

Símbolo iconográfico

R$ 2.499“

r$ 1.666®

Uniforme-por peça

r$

Slogan/Conceito ou Assinatura de marca

RS 3.814®

R$ 2.542“

Balcão de degustação

RS 3.395®

R$ 2.263“

R$9.035'00
R$ 8.296“
R$5.650“
RS3.448”
R$6-016*00
R$ 4.862“
R$ 196*®
R$16.194“
R$49.327*
r$ 5.379®
R$19.432*
R$3.351*
R$4.098*
R$1.959*®
R$3.007*
R$4.760*
R$12.382*
R$ 5.029*
R$ 5.306*
R$6.279*
R$4.166*
R$ 2.857*
R$6.35700
R$ 5.659*

1.714®

2.511“

RS 1.142“

s itu n r n
PARAÍBA

Display ou sinalização de vitrine

RS 4.02120

RS 2.680®

Stand de Feira - Por peça

RS 8.917a

R$ 5.944®

Blimp

RS 1.017®

RS 678®

Totem

RS 1.450®

R$967'20

Lixeiras

r$

Sacolas

RS 930®

RS 620“

Carteira de identificação ou crachá

r$

714®

R$ 476®

1.456®

R$ 971®

Adesivo - até 30cm diâmetro ou comprimento

RS 1.155“

RS 770“

Adesivo - até 60cm diâmetro ou comprimento

RS 1.926“

R$1.284®

Adesivo - até 120cmdiâmetro ou comprimento

RS 3.082®

RS 2.055®

Adesivo bottom ou bottom

RS 710®

RS 473®

Agenda - layout de capa

RS 2.052®

RS 1.368®

Agenda - layout de pagina (p/ página)

RS 361®

RS 241®

Agenda - desenvolvimento de conteúdo (p/ página)

RS 398®

RS 265®

Apresentação em Flash, Power Point ou Keynote

RS 3.669“

RS 2.446“

Backgroung de apresentação digital (Arte Slides)

RS 304®

RS 202®

Bandeirola Flâmula ou Estandarte (Até 50 cm)

RS 678®

RS

Bandeira (Acima 50 cm)

RS 921®

RS 614®

Banner formato especial - até lm2

RS 921“

RS 614“

Banner formato especial - acima de 1m2

RS 1.287“

RS 858“

Backdrop ou painel fotográfico

RS 906®

RS

Bloco de anotações - layout de página (por peça)

RS 812®

RS 541®

452®

604“

R$6.702"
R$14.862"
R$1.696"
R$2.41800
R$2.428"
R$1.550"
R$1.191"

R$1.925"
R$3.210"
R$5.138"
R$1.184"
R$3.421"
R$603"
R$664"
R$ 6.115"
R$ 507"
R$1.131"
R$1.536"
R$1.535"
R$ 2.145"
R$ 1.510"
R$ 1.354"
PARAÍBA

f,

íf— ^ i
ui ^vibfiea

- M

rrj

/ 1
/k f,s_ ^
lijj RobricaA^

X
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m M tim ÊÊÊ
Calendário de mesa (com mais de 12laudas)

r$

Calendário de mesa ou bolso (peça única)

RS 801®

R$ 534®

Calendário de parede

R$1.681®

R$ 1.120°°

Capa cademo/cordel

R$2.052®

R$1.368®

Capa carnê

R$344®

R$ 22960

Cardápio - layout de capa

R$2.860“

R$1.907®

Cardápio ou Tabela de Preços (p/página)

R$345®

R$230a0

Catálogo - layout de capa

R$ 2.482a

R$1.654®

Catálogo - layout de página (p/ página)

R$36180

R$ 241a

Catálogo - desenvolvimento de conteúdo (p/ página)

r$

Cartão Postal ou de Natal/Ano Novo

R$1.129-80

Cartão Postal ou de Natal/Ano Novo (projeto especial)

r$

Cartão de crédito/fidelização

r$2.300®

R$1.533®

Cartaz/Pôster - Até tamanho A3

R$1.450-80

R$967®

Cartaz/Pôster - Acima tamanho Â3

R$2.310®

R$ 1.540A0

Cartilha/Apostiia/Manual - layout de capa

R$ 5.134®

R$3.423a

Cartilha/Apostila/Manual - layout de pagina (p/ página)

R$2.897®

R$ 1.931®

Certificado ou Diploma

R$916®

R$ 611a

Cinta para Jornal ou Revista

R$1.14000

R$760®

Convite Simples (Frente e verso)

R$963®

R$ 642®

Convite - Projeto especial

R$ 2.151°°

R$1.434®

6.117®
R$ 1.336°°
r$2.802®
R$3.421®
R$ 57400
R$4.768®
R$ 576®
R$4.137®
r$603°°
r$864®
R$1.883®
R$2.429®
r$ 3.834®
R$2.41800
R$ 3.851°°
R$8.558®
R$4.829®
R$ 1.528°°
R$1.900®
R$1.606®
R$ 3.585°°

Cupom promocional ou sorteio

r$

532®

R$ 355a

R $888®

Ficha de inscrição ou Questionário

R$ 42480

R$ 283a

R$ 708°°

R$ 388°°

R$ 970°°

3.670“

398®
LA57A0

Folder - Lâmina única d dobras (por lauda) ou Grampeado/colado R$ 582'00
Mala - direta - Frente e verso, até 1dobra

R$1.045®

R$2.446®

R$265“
r$

753a

R$971®

r$

696®

r$

R$ 1.742°°
PARAÍBA

ConflpuaçâO:

" I mIIII mI sJS

M

’

'.

Mala - direta - Projeto especial (por página ou lauda}

R$

363-60

r$

Folhetos menores que A5

R$

85 2 w

RS

56 8 ®

R$1.420»

Folheto Frente-Até AA

R$

852'00

RS

56 8 ®

RS 1.420®

Folheto Frente e verso - Até A4

R$

1,363a

RS 90 8 ®

R$ 2,272m

Projeto gráfico Jornal ou Revista - Capa

RS

2.05G 30

RS1.36T20

RS 3.418®

Projeto gráfico Jornal ou Revista - diagramação (p/página)

R$

36T20

R$

2 4 0 80

R$

Livro - layout de capa/contracapa

RS 2.901“

R$

1 9 3 4 '40

RS 4.836®

Livro - diagramação (p/página)

RS 361®

RS 241®

Santinho Frente

R$

837'80

RS

425'20

RS 1.063®

Santinho Frente e verso

RS

1.149"

R$788'00

RS 1J15*0

r $ b o o *00

60200

RS 603®

E B
(Por peça - ver descrição no rodapé)*

R$

6 7 2 00

RS 448®

RS 1.120®

Camisa/camiseta

RS 780®

RS 520®

RS 1.301®

Caneta/lápis

R$

418®

RS 1.0 4 6 ®

CD/DVD - layout de capa/contracapa e disco

R$1.324®

RS 8 8 3 ®

R $ 2 .2 0 8 ®

R $36120

RS

CD/DVO - encarte (p/página)

lili

■

827,6°

j s p l ij ' v

RS

240®

. ;í

' .

RS 6 0 2 ®

;

*So;con$ideràÍ)s bftntíes: boné, canivete, baralho, braçadeira, caneca, caixa de fósforo, capa de c
cinzeiro, copa visei ra guardanapo, guarda-sol, ímãs, isqueiro, lápis, Seque/abanador, mouse pad, r
página, medalha necéssaire, régua, risque e rabisque, saco de pipoca, toalha troféu que apenas s
com aplicação de marca.

Smapro
PARA BA

mmm i

[l ü

Vii
v
\5 -

1 S Z \ r^
J
0
/v' ml
-------- AJ
c?y

R u b r ic a

Cartum, charge, caricatura

R$1.466®

Ilustração Simples

r$

Ilustração projeto especial

R$ 1.015“

r$

Mapa de localização - Simples

RS 2.148“

81380

Mapa de localização - Ilustrado (com detalhamento específico) R$ 5.370 00

Danger, Stopper, Mobile, Wobbler para PDV

R$1.65480

Layout PDV- Forração, faixa ou saia de gôndola e/ou mostruários R$ 569,A0

r$

97760

§ -» 3 p %
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'^ YX

RS 2.444®

R$ 542a"

RS 1.356®

676®

RS 1.692®

R$1.432™

RS 3.580®

R$ 3.580*

RS 8.950®

R$1.103-20

RS2.758®
RS949®
RS 1.440®
RS1.252®
RS 1.754®
RS3.132®
RS 3.092®
RS 1.314®
R$1.840®

R$379®

Dispfay de Mesa

R$ 864“

RS 576“

Displayaté 50 cm

R$751®

R$ 500®

Display acima de 50 cm

R$ 1.052®

R$ 701®

Take One para folheteria

R$ 1.879 “

R$1.252-8"

Etiqueta

R$ 1.855®

R$ 1.236®

Faixa até 2 mde comprimento

R$788®

R$ 525™

Faixa acima de 2 m de comprimento

R$1.104""

R$ 736“

Placa/Painel (simples, backlights &frontiights)- até 1mde comp.

R$ 62AÜ0

R$ 416”

Placa/Paine! (simples, backlights &frontiights) - até 2m de comp.

R$1.12500

RS 750”

Placa/Painel (simples, backlights &frontiights) - até Amde comp.

R$2.02320

R$1.348®

R$1.040®
RS 1.875®
RS 3.372®

Smapro
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Placa/Painel (simples, backlights &frontlights) - de Amà 9m de comp.

R$ 3.642,60 RS 2.428“ RS6.071™

Placa/Painel (simples, backlights &frontlights) - acima de 9m de comp.

R$4.371,00

RS 2.914™ R$7.285™

Placa de obra

RS 775®

RS 516®

RS 1.292™

Parada de ônibus

RS1.650"

RS1.100“

RS 2.751™

Outdoor simples

RS 2.115“

RS 1.410™

Outdoor duplo

RS 3.008“

RS 2.005®

Outdoor Projeto Especial

RS 4.212“

RS 2.808“

Busdoor/Taxidoor

RS 1.437“

RS 958“

Baekbus ou lateral de ônibus

RS 2.040®

RS 1.360“

Empena - Até 2m

RS 2.727®

R$1.818®

Empena- Até Am

RS 4.544“

RS 3.029®

Empena - Maior que Ametros

RS 5.454®

R$3.636™

Envelopamento de prédio/edifício

R$17.448™

RS 11.632®

Faixa/empena para avião, helicóptero ou drone

RS 1.69320

R$1.128®

Cartaz Lambe-lambe

RS 586®

RS 390®

R$3.525™
R$5.014™
R$7.021™
R$2.396™
R$3.401™
R$ 4.545™
R$7.574™
R$9.090™
r$ 29.080™
R$2.822™
R$977™

Muro/Tapume

RS 547®

RS 364®

R$912™

Placa de LED- Layout simples, sem animação

RS 1.006“

Placa de LEO- Comanimação

RS 1.509'™
RS 2.992®

Sinal, de mobiliário urbana{relógio, placa de rua placa de esquina)

RS 1.116™

R$2.516™
R$1.994® R$4.987™
R$1.860*0
RS 744®

Placa/Painel - até 50cm de comprimento

R$165'00

R$ no*00

R$ 275'00

Placa/Painel-de 50cm a 1mde comprimento

R$297'60

R$ 198,/|0

R$ 4 9 6 00

PARAfBA
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FINALIZAÇÃO

TOTAL
R$893'00
R$11.09400
R$3.21000

Placa/Painel - acima de Imde comprimento

R$ 535'80

R$ 357-20

Sinalização de ambiente interno

R$ 6.658 a0

R$ 4.437®

Jogo americano

r$

1.926'00

R$ 1.284“

Bloco de anotações - layout de capa

r$

388“

R$ 259®

r$648*°

Bloco de anotações/Post It - layout de página (por peça)

R$ 803AO

R$ 535®

Cartão de visitas-Frente

RS 654*°

R$ 436,0D

R$1.339“
R$1.090°°

Cartão de visitas - Frente e verso

R$ 907®

R$ 605'20

Cartão de visitas - Projeto especial

R$1.176®

R$784-40

Envelope Carta

R$ 668'40

R$445®

Envelope Saco/Ofício

R$ 801®

R$ 534-40

Envelope - Projeto Especial

R$ 1.042®

R$694-80

Papel Timbrado/Carta

R$ 431®

R$ 287®

Papel de embrulho - padronagem

R$ 337“

R$ 224'80

Pasta sem layout interno, com bolso

R$ 1.110®

R$ 740,4°

Pasta com layout interno, com bolso

R$ 1.774®

R$1.182-80

Pasta sem layout interno, com grampo

R$ 1.005®

R$ 670®

Pasta com layout interno, com grampo

R$1.597'80

R$ 1.06&20

Envio ou recebimento de e-mail (por cm2)
Backup de arquivos (por CD700mb)

R$1,513,w
R$1.961w
R$i.m*°
R$1.33600
R$1.737*0
R$71900
R$562*°
R$1.85T00
R$2.957*0
R$1.67600
R$2.663*0

R$0'28
r$329»°

»ro
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Criação digital de textura

R$142*0
R$ 160*°
RS90”
R$273*0
R$172*0
R$29*0
R$99*0

Fechamento de arquivo (por cm2)

R$ O*38

Fotografia digital simples de produto (sem produção e /ou modelo)

R$315*0

Gravação de CD/DVDaté 2.3 Gb

Vetorização de logotipos

RS41“
R$70*0
R$24*0
R$29*0
R$57"1
R$ 220*°
R$339*0

Anúncio de revista 1/2 de página

RS 261-“

Anúncio de revista até 1página

RS 3 3 9 “

Backup de arquivos (por DVD4.7 Gb)
Retoque de imagem (por imagem)
Recorte de imagem
Fusão de imagens
Correção ou alteração de cores
Conversões de imagens para internet jpg, tgadoc, etc (por conversão até tamanho M)
^

Gravação de CD/DVDacima de 2.4 Gbaté 4.7 Gb
Print papel A4
Print papel A3
Scanner de imagem (por tamanho A4)
Tratamento de imagem(por hora profissional)

Anúncio de revista até página dupla

RS 6 7 5 “
í :E

Anúncio de Jornal até 1/4 de página (80 cm/col)
í»
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DVD OU CD E/OU TRANSMISSÃO VIA REDE
Anúncio dejornal até 1/2 de página( 160 cm/col)
Anúncio de jornal até 1página
Anúncio de jornal até página dupla
Peças gráficas até 1Gb
Peças gráficas acima de 1Gb(por Gbexcedente)

Ação promocional / Campanhas de incentivo e/ou relacionamento
Comunicação institucional
Evento/Convenção/Simpósio
Campanha Eleitoral - Senador
Campanha Eleitoral - Dep. Federal
Campanha Eleitoral - Dep. Estadual
Campanha Eleitoral - Vereador(interior)
Campanha Eleitoral - Vereador (capital)
Campanha Eleitoral - Prefeito (interior)
Campanha Eleitoral - Prefeito (capital)
Campanha Eleitoral - Governador

258“
R$358®
R$503®
R$ 338®
R$ 253®
r$

R$25.097®
R$ 31.288®
R$39.385®
R$296.646®
R$98.881®
R$47.474®
R$9.895®
R$19.773®
R$138.427®
R$293.836®
R$881.507®

Tema ou conceito de campanha institucional ou terceiro setor

R$ 23.226®

Tema ou conceito de campanha de varejo/produto

RS 16.791®

Tema ou conceito de campanha promocional (Eventos/Festas)

R$20.004®
PARAÍBA

Assinaturas/Vinhetas Eletrônicas - Até T

RS1.685a0

RS 1.123“

Documentário - De 3 a 5 minutos

RS 7.767“

RS 5.178“

Documentário - De 5 a 15 minutos

RS 13.479“

RS 8.986“

R$2.809®
R$12.945®
R$ 22.465®

Curta-metragem

RS 20.971“

RS13.98120

r$

Áudio ou Spot para rádio 30"

RS 1.648“

RS1.098“

R$2.747®

Áudio ou Spot para rádio 60"

RS 3.239“

RS 2.159“

Áudio ou Spot para carro de som

RS 4.534“

RS 3.02320

Jingle 30"

RS 2.095“

RSl.39720

Jingle 60“

RS 2.391“

r$

1.594“

R$5.399®
R$7.558®
R$3.493®
R$ 3.986®

Jingle de 60" com adaptação para 30"

RS2.69V60

RS 1.794“

R$4.486®

Merchandising ou Product Placement - até 30"

R$1.718“

R$1.145'60

R$ 2.864®

Merchandising ou Product Placement - até 60"

R$2.866'20

RS 1.910“

R$4.777®

Merchandising ou Product Placement - maior que 60'

RS 5.692“

RS 3.794“

Filme para TV/Internet -15”

RS 2.291“

RS1.527“

R$9.487®
R$ 3.819®

Rime para TV/Internet - 30'

RS 3.820“

RS 2.546“

R$ 6.367®

Filme para TV/Internet - 60"

RS 7.590“

RS 5.060“

R$12.651®

Rime para TV/Internet - Maior que 60"

RS 10.626“

RS7.084“

R$17.711®

Storyboard - por quadro

RS 354“

RS 236“

R$ 590®

Layout para animação de filme para TV/Intemet -15”

RS 1.971“

RS1.314“

R$3.285®

Layout para animação de filme para TV/Internet - 30'

RS 3.281“

RS 2.187“

R$5.469®

Layout para animação de filme para TV/Internet - 60'

RS 4.359“

RS 2.906“

R$7.265®

Layout para animação de filme para TV/Internet - Maior que 60'

RS 6.103“

R$4.069'20

R$10.173®

34.953®

Anuncio institucional para Rede Social

R$1.155-00

RS 770“

Anuncio Promocional/Varejo para Rede Social

R$1.38780

r$

R$1.198'80
Super banner ou Full Banner flash/shockwave ou Gif animado R$ 1.705'20

Super banner ou Full Banner estático

92520

RS 79920
R$1.13680

Super banner ou Full Banner Espansível

RS 1.438“

RS 959“

Super banner ou Full Banner Espansível em flash

RS 1.988a0

RS 1.325“

R$1.121-40
R$1.56600

R$74760

R$1.925*0
R$2.31300
R$1.998*0
w t m m ■
R$ 2.842*°
R$2.39800
R$3.31400

Half Banners Reduzir 40% do Full Banner
Skyscraper (Lateral completa) estático
Skyscraper (Lateral completa) em flash

RS 1.044“

1.869“
RS2.610“
RS

Half Skyscraper Reduzir 40% do Full Banner

R$1.719*0
Pop Up Animado(DHTMLou Flash)
RS 1.136“
R$ 2.842*°
R$ 1.5A9*20
Carrossel para Feed ou Stories de Redes Sociais Estático
R$1.14300
RS 762“
R$2.097*0
Carrossel para Feed ou Stories de Redes Sociais Animado
R$1.626'60
R$ 1.084“
R$2.984*0
Anúncio, Floater ou demais formatos em DHTM
R$1.17300
R$1.955*0
RS 782“
Bottom Estático
R$ 677*
RS 451“
RS 1.129“
Bottom Animado (Flash ou Gif animado)
R$ 90000
RS 1.500“
RS 600“
Qualquer formato com rich media
R$ 3.850'80
R$2.56720
RS 6.418“
aoaptação de REPLicAçÃo para outros formatos (citados acima)
50% do valor da peça original
Pop Up Estático

R$1.031*40

RS 687“

Produziu e comprou qualquer formato; cobra-se a adaptaçao para outros formatos 50% do valor da peça original
___________ ___________________________

PARAÍBA
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Criação da peça (texto e arte)-peça estática

R$1.105'80

R$737'20

R$1.843°°

R$ 1„990‘80

R$ 1.327'20

R$3.318*0

Criação da peça (texto e arte) - Peça em HTML
P r o d u ç ã o d o la y o u t c o m c o n t e ú d o p r o d u z i d o a p a r t i r d e u m
b r i e f i n g d e t a l h a d o d o c lie n t e

SOMENTEPRODUÇÃODOHTML
D i a g r a m a ç ã o e i m p l e m e n t a ç ã o d a p e ç a e m u m a p á g in a H T M L c o m lin k s c ó d i g o s p a r a m e n s u r a ç ã o ( c o m a r t e e n v ia d a

R$1.383,00

p e lo c lie n t e )

DISPARO(CONTRATAÇÃODEFERRAMENTAAPENASPARADISPARO)
E n v i o d e p e ç a f i n a l i z a d a p a r a u m a b a s e d e e - m a ils f o r n e c id o s p e lo c lie n te

R$35*0

(1-000 e-mails mensais)

GESTÃO
Importação, higienização e segmentação de base, importação do HTML, programação do disparo,
acompanhamento de resultados e análise de relatórios. (Por disparo)
PRODUÇÃOEDITORIAL
Conteúdo produzido a partir de briefing detalhado do cliente em linguagem específica para a web
(webwritting). Ex.: produção de cinco textos de aproximadamente 1.200 toques cada, com
entrevistas por telefone.

R$713*0
R$4.234*0

;

MENSURAÇÃO
Importação, higienização e segmentação de base; importação do HTML, programação do disparo,
acompanhamento de resultados e análise de relatórios, (valor por disparo)

R$711*0

WE8SITE
ESTRUTURABÁSICASUGERIDA
• Área Institucional - Área estática: quem somos, o que fazemos, onde estamos etc.
• Área de Contado - E-mail, telefone, formulário etc.
• Área Core - Gerenciamento de conteúdo para cadastro de serviços/produtos e cases de clientes
• Área Informativa - Área dinâmica com noticias, eventos, calendário etc.
VALORSUGERIDODEVERÁINCLUIR
Planejamento, arquitetura, criação, implementação e conteúdo institucional enviado pelo cliente.
Orçamento para a produção do conteúdo deverá ser solicitado à parte para a agência contratada.
CONSIDERARBOAS PRÁTICAS- PSEO, TAGs, CMS( caso haja uma área de atualização constante) e
acessibilidade
REPLICARPARAOUTROSIDIOMAS- cliente deverá enviar os textos traduzidos e finalizados
Obs.: ferramentas interativas (enquetes, fórum, área restrita etc) devem ser cotadas a parte.

R$ 29.051*°

Stnapfò
*'
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HOTSITE
«ESTRUTURABÁSICASUGERIDA- tecnicamente idêntico ao site, o hotsite recebe esta denominação
por ter um período de vida definido (prazo para sair do ar). Éutilizado para divulgar e/ou promover
produtos, serviços, lançamentos, eventos etc. Pode ter - ou não - algumtipo de interação com o
usuário finai, por exemplo, inserção de imagens, upload de vídeos, enquetes, cadastro de usuários,
personalização de produto, games etc.
VALORSUGERIDODEVERÁINCLUIR(INDEPENÜENTEMENTE00 FORMATO)
Planejamento, arquitetura, criação e implementação, com conteúdo enviado pelo cliente. 0
orçamento para a produção
do conteúdo deverá ser solicitado à parte para a agência contratada
CONSIDERARBOAS PRÁTICAS- SEOe TAGs
Obs.; ferramentas interativas (enquetes, fórum, área restrita etc) devem ser cotadas à parte
LANDINGPAGE
Éa página de destino criada exclusivamente para que o usuário encontre informações sobre uma
ação determinada
com mais facilidade. Émuito utilizada como resultado de uma busca (orgânica ou link patrocinado)
e como página de
destino originada em peças ou campanhas (banner, e-mail marketing, hot site etc.)
LÁYOUT, TEXTOEPRODUÇÃODOHTML

R$22.802-“

R$

6.069r0

MÍDIAONLINE
Todo e qualquer serviço que envolva a veiculação publicitária nos meios digitais
PLANEJAMENTODEMÍDIA
Definição dos melhores meios e formatos para atingir os objetivos estabelecidos

•

CRIAÇÃODECAMPANHAS
Criação do conceito para o meio digital. Adaptação da campanha de outros meios para o meio
digital.
MENSURAÇÃODOS RESULTADOS
Acompanhamento e análise para quantificação do desempenho da campanha
nos respectivos meios, utilizando métricas e padrões de mercado (page view, tempo de navegação,
taxa de clique,
conversões etc). Esta avaliação pode ser feita uma única vez para cada campanha, ou não,
dependendo do período de
veiculação planeejado para a campanha.

Remuneração
percentual de
20% (formato padrão)
sobre o valor investido

na compra de índia

éÊÊÊÊííi
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ANÁLISEDEPRESENÇA(DIAGNÓSTICO)
O n d e e c o m o s u a e m p r e s a e c o n c o r r e n t e s e s t ã o p o s i c i o n a d o s n a s r e d e s s o c ia is . Q u a i s o s a t r i b u t o s d a s u a
m a r c a s e g u n d o b lo g s , m ic r o b l o g s , c o m u n i d a d e s e g r u p o s d e d i s c u s s ã o . Q u a i s o s p r in c ip a is i n t e r e s s e s d o

R$ 10.0A5™

s e u p ú b lic o a lv o n a s r e d e s s o c i a is . Q u a i s s ã o a s o p o r t u n i d a d e s d e d i á lo g o p a r a q u e s u a e m p r e s a a m p lie
a p re s e n ç a o u s e re p o s ic io n e n o m e r c a d o .

PLANEJAMENTO
C a n a i s , t ip o s d e c o n t e ú d o , d i n â m i c a s d e r e l a c i o n a m e n t o e a ç õ e s c r i a t i v a s .

PERSONALIZAÇÃODOS CANAIS(Avatar, capa, padrão de postagens)
W ir e f r a m e ( c o m p r o g r a m a ç ã o )

•

PERSONALIZAÇÃODOSCANAIS(Avatar, capa, padrão de postagens)
La y o u t(s e m p ro g ra m a ç ã o )

R$ 12.015™
R$ 7.265™
R$ 2.870™

DESENVOLVIMENTO
A l g u m a s f e r r a m e n t a s p e r m i t e m p e r s o n a l iz a ç ã o e m t r ê s n ív e is . E m u m B lo g , T u m b l r o u r e d e N i n g ,

ép o s s ív e l r e p o s i c i o n a r o s e l e m e n t o s ( w i r e f r a m e ) , p e r s o n a l iz a r o v is u a l ( la y o u t ) e c r ia r o b je to s
p e r s o n a l iz a d o s , c o m o w i d g e t s , g a m e s e m a s h u p s ( d e s e n v o l v i m e n t o ) . O u t r a s f e r r a m e n t a s , c o m o T w i t t e r ,

Sob
consulta

F o r m s p r i n g e Y o u t u b e , p e r m i t e m a p e n a s p e r s o n a l iz a r o la y o u t .

CURADORIADECONTEÚDO
S e l e c i o n a r c o n t e ú d o p a r a p u b l i c a ç ã o e m o u t r o s c a n a i s , c o m o B lo g , T w i t t e r e T u m b l r .

R$ 2.742'00

V a r ia e m f u n ç ã o d e v o l u m e ( q u a n t i d a d e d e c o n t e ú d o p u b lic a d o ) e e x p e r t is e d o a n a lis t a .

PRODUÇÃODECONTEÚDONÃO-ESPECIALIZADO
F o to s e p o s ta g e n s e s tá tic a s .

PRODUÇÃODECONTEÚDONÃO-ESPECIALIZADO(Postagem avulsa)
F o to s e p o s ta g e n s e s tá tic a s .

PRODUÇÃODECONTEÚDONÃO-ESPECIALIZADO
P o s t a g e n s a n i m a d a s o u a u d io v i s u a i s .

PRODUÇÃODECONTEÚDONÃO-ESPECIALIZADO(Postagem avulsa)
P o s t a g e n s a n i m a d a s o u a u d io v i s u a i s .

PRODUÇÃODECONTEÚDOESPECIALIZADO

R$ 8.750™
R$ 5A9™
R$ 11.378™
R$800™
Sob consulta

E n v o l v e c o n h e c i m e n t o t é c n i c o e m u i t a s v e z e s c o n t r a t a ç ã o d e e s p e c ia lis t a .

»ro

PARAÍBA

à p a r t ir d e

PLANEJAMENTO
C r i a ç ã o d e g a m e d e s ig n d o c u m e n t , d e s c r e v e n d o j o g a b i l i d a d e , p l a t a f o r m a s , in t e r a ç ã o c o m a m a r c a .

GAMEONLINESTANDARD
J o g o s p r é - p r o n t o s q u e s ã o a p e n a s c u s t o m i z a d o s p a r a a m a r c a o u p r o d u t o ( n ã o n e c e s s it a d e p l a n e j a m e n t o ) .

R$ 1 4 .4 8 4 “
R$ 11.596“

MOBILE
J o g o s f e i t o s p a r a p l a t a f o r m a s m o b ile , e m q u e o v a l o r d o d e s e n v o l v i m e n t o d e p e n d e d a q u a n t i d a d e

R$ 35.18 0“

d e a d a p t a ç õ e s p a r a m a r c a s / m o d e l o s d e a p a r e lh o s e s c o n d i d o s .

GAMEONLINEORIGINAL
J o g o s f e i t o s s o b d e m a n d a p a r a u m a m a r c a o u p r o d u t o , c o n t e n d o j o g a b i l i d a d e e x c lu s iv a p a r a d e t e r m i n a d a s a ç õ e s .

SOCIALGAME(JOGOS PARAREDESSOCIAIS)
J o g o s f e i t o s s o b d e m a n d a p a r a u m a m a r c a o u p r o d u t o q u e c o n t a m c o m r e c u r s o s e f u n c i o n a l i d a d e s d e s o c i a li z a ç ã o .

PLANEJAMENTODEADVERTSINGINGAME
P l a n e j a m e n t o p a r a c o m p r a d e m íd ia o u a ç õ e s e s p e c i a i s d e n t r o d e u m j o g o j á d e s e n v o l v i d o e e s t a b e le c i d o n o m e r c a d o .

R$ 4 2 .5 4 5 “
R$ 4 2 .2 4 5 “
R$ 7.187“

J

Obs: Acomposição de preços depende da plataforma e da tecnologia definidas

PRESIDENTE

r$

529“

VICE-PRESIDENTE

r$

488“

DIRETORDECONTAS

RS 418“

DIRETORDEATENDIMENTO

RS 349“

ATENDIMENTO

RS 252“

DIRETORDEARTE

r$

REDATOR

RS 212“

PLANEJAMENTO

R$471®

PRODUTORGRÁFICO

RS 182“

212“

PARAlBA

MÍDIA

R$ 191“

WEBDESIGNER

RS 22 6 “

DESENVOLVEDOR/ PROGRAMADOR

r$

226“

PARAÍBA
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João Pessoa - Q u in ta -feira , 2c

inscrita no CNPJ dc n.° 04.689.2741/0001-57 é segundo colocado nos itens de n.° 02,03,09 e 11, portanto
fica convocada conforme o edital para negociação e consequentemente contratação.
Publique-se para sua eficácia.
Itapororoca, 22 de junho de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° IN00011/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação n° IN00011/2022,
que objetiva: Contratação do show do Artista LUKA BASS, para se apresentar em praça pública no dia
03/08/2022 por ocasião das FESTIVIDADES DE SANTANA no município dc Itapoforoca/PB; RATIFICO
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO
DE FESTAS. EVENTOS E FORMATURAS LTDA - R$ 18.000,00.
Itapororoca - PB, 22 de junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2022
N r^ ^ fc fo s <]0 relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Ju i^ H rre fe re n te ao Pregão Presencial n° 00031/2022, que objetiva: Contratação de empresa no ramo
pertinente para serviços de mão de obra em bombas injetoras, bicos injetores, sistema de alimentação de
combustível, injeção eletrônica e similares, exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório cm favor de: ALICE DE SOUZA COSTA - RS 170.100,00.
Itapororoca - PB, 22 de Junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

1

EXTRATO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas diversas para atendimento das
demandas da Administração Municipal na realização dc eventos dc todos os setores. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial n“ 00027/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS /
OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e:
CT N° 00251/2022 - 22.06.22 - VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - RS 51.485,00.
ELISSANDRA MARI A CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

P re fe itu ra M unicipal
de Cuité

1________________

|

1

LICITAÇÃO

D iário O ficial

jn h o d e 2022

para contratação de agência de publicidade e propaganda para o ano de 2022, atendendo ao princípio dl)
publicidade e ao direito à informação, nos termos da Lei Federal n° 12.232/2010, a seguir relacionadas’:
COM VÍNCULO FUNCIONAL/CONTRÀTUAL
1. José Francialdo Pires de Assis
2. Linaldo Guedes dc Aquino

SEM VÍNCULO FUNCIONAUCONTRATUAL
1. Elias Almeida de Lima

Sessão Pública do sorteio realizada em: 21/06/2022 às 10:00h. Informações: no horário das 08:00 as 13:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado e E-mail: cplprefeituracaiazeiras@gma i1.com.
Cajazeiras - PB, 2 1 dc Junho de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N" 60005/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANU
TENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO e-SUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ABERTURA: 25/04/2022 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 25/04/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 00002/2022
O Município de Cajazeiras, torna público aos interessados o Resultado de Julgamento dos documentos
de habilitação da Concorrência Pública n° 00002/2022. OBJETO: Contratação de empresa para execu
ção dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades
Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município dc Cajazeiras- PB; CONVÊNIO
FUNASAN°CV6374/17;/PROPOSTAN°: 103111/2017. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRIJTORA CAVASA VALAS E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.334.407/0001-18 deixou de apresentar
certidão negativa de débitos estadual, bem como, apresentou certidão negativa municipal com data dc
validade expirada, descumprindo o item 7.7.6; apresentou Balanço Patrimonial relativo ao exercício
social 2020, estando em desconformidade com o item 7.8.2; e por fim, não apresentou prova de inscrição
no cadastro de contribuintes municipal, em desacordo com o item 7.7.5; PROJETA-PREMOLDADOS
E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 70.093.943/0001-91 não apresentou prova de inscrição no cadastro
de contribuintes municipal, em desacordo com o item 7.7.5; não apresentou termo dc encerramento do
livro diário, bem como, deixou de apresentar certidão de C-RC do contador responsável pela elaboração
do balanço patrimonial, estando em desconformidade com o item 7.8.4; a certidão de registro do CREA
da empresa apresenta Capital Social divergente daquele contido no Contrato Social, o que invalida o
referido documento, item 7.9.4; a relação de contrato apresentada consta apenas 01 (um) contrato, contudo,
em diligência, foi verificado junto ao SAGRES online e TCF.-PB a existência de outros contratos em
vigência que não foram citados pela empresa, deixando de cumprir o item 7.8.5 do edital. LICITANTES
HABILITADOS: TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 18.010.834/0001- f
43. Todos os licitantes apresentaram termo de renúncia expressa de recursos dos atos praticados peljif
comissão, na forma do art. 43, III, da Lei n° 8.666/93. Comunica-se que a sessão pública para abertura
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27/06/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação,
Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo N eves- Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, no horário das
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com.
Cajazeiras - PB, 22 dc Junho dc 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2022
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços n° 004/2022, tendo
como objeto CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE
MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a empresa MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
F.IRELI CNPJ 20.010.332/0001-64 VALOR R$ 1.562.281.20. Prazo para recurso 5 dias nos termos do
Art. 109. da Lei n°. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro,
das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail licitacaocuite@gmail.com.
Cuité/PB, 22 de junho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Presidente da CPL

P refeitu ra M un icipal
de C ajazeiras

j

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, JOGOS PEDAGÓGICOS, MÓVEIS INFANTIS E AFINS,
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE
ENSINO DF. CAJAZEIRAS - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n° 00009/2022. VI
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Cajazeiras e CT N° 00184/2022 - 17.06.22 - VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS
EIRELI - RS 1.687.350,00.

P re fe itu ra M unicipal
de Belém do Brejo do Cruz

|
|

LICITAÇÕES

j

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

LICITAÇÕES

i

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO N° 00002/2022
A Comissão Permanente de Licitação torna público os nomes dos profissionais formados em comunica
ção, publicidade ou cm marketing, ou que atuem na área, SORTEADOS em sessão pública para compor
a Subcomissão Técnica para julgamento das propostas técnicas que serão apresentadas na licitação
modalidade Concorrência Pública - Técnica e Preço, que será instaurada pelo Município de Cajazeiras,

HOMOLOGAÇÃO F. ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer
da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços n° 00004/2022, que objetiva: Contratação de pes
soa jurídica especializada para execução de obra de ampliação de Unidade Básica de Saúde localizada
na Rua Manoel Antônio dos Santos, no Município de Belém do Brejo do Cruz/PR; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NUNES CONSTRUCOES DE
EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS EIRELI - RS 100.483,38.
Belém do Brejo do Cruz - PB, 21 de Junho de 2022
EVANDRO MAIA PIMENTA
Prefeito Municipal

JT M l
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J í * CA JAZEI RAS
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Concorrência n° 00001/2022.

CONTRATAÇÃO TIPO "MELHOR TÉCNICA", DE AGÊNCIA DE PUBLICI
DADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CON
CEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE,
COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO
"'"UFORMAÇÃO, DE PROMOVER A VENDA DE BENS OU SERVIÇOS, DE DIFUNDIR
PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O
FM GERAL; PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E DE OUTROS
TOS DE AVALIAÇÃO E DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO RELATIVOS À
LO DO CONTRATO; CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADO
RA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS
DAS MENSAGENS, EM CONSONÂNCIA COM NOVAS TECNOLOGIAS; PRODUÇÃO E
EXECUÇÃO TÉCNICA DAS PEÇAS E/OU MATERIAL CRIADOS PELA CONTRATADA,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.

O B JETO :

1. A requerimento da Comissão Permanente de Licitação, a Pro
curadoria Geral do Município analisa a regularidade do instrumento

convocatório e documentos

correlatos

da fase

interna

do certame

destino a contratar o objeto acima descrito.
Inicialmente, importa esclarecer que cabe a esta Assessoria
fazer a apreciação do ponto de vista ESTRITAMENTE JURÍDIque se cinge tão somente à matéria juridica envolvida, razão
pela qual NÃO se incursiona em discussões de ordem técnica,

bem

como em questões que envolvam juízo de mérito sobre o tema trazido
à

a p re c ia ç ã o ,

to re s

cuja análise é de exclusiva responsabilidade dos se

competentes.

3. Importante salientar, que o exame dos autos processuais se
restringe aos seus aspectos jurídicos,

excluídos, portanto,

aque

les de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premis
sa aue a autoridade competente

se municiou dos conhecimentos

icos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades
ustração, observando os requisitos legalmente impostos.
PROCURADORIA GERAL DO M U N IC ÍPIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4. De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas
no presente processo,
contratação,

inclusive quanto ao detalhamento do objeto

suas

imado,

características,

requisitos

e avaliação

do

tenham sido regularmente determinadas pelo setor

ife do órgão,

com base em parâmetros

técnicos

objetivos,

ara a melhor consecução do interesse público

5. É o breve relato. Passo a análise jurídica.
6.

Inicialmente,

mercado,

baseado

presente

certame,

observa-se

na

adequação

com

a

que

do

tabela

houve

objeto

a

fornecida

regular
ser

pesquisa

contratado

pelo

de

pelo

Sindicato

das

Agências de Propaganda da Paraíba - SINAPRO.
7.

Vislumbra-se

que

a

modalidade

licitatória

adotada

é

pertinente ao objeto ofertado, vez que se enquadra na natureza de
que

não

se

enquadram

na

categoria

de

serviços

de

ria, podendo ocorrer qualquer que seja o valor atribuído ao
/.ame. Assim, pertinente a modalidade concorrência ao objeto ora
icitado, nos moldes do art. 22, § l.° da Lei n° 8.666/93.
8. No que concerne ao instrumento convocatório, observa-se que
obedece à legislação de regência

(Lei n° 8.666/93),

contendo

todos os elementos a que se refere o art. 40 e, ainda, prevê todos
os

requisitos

adicionais

relacionados

no

art.

6o

da

Lei

n°

estão

em

12.232/2010.

9.

Vislumbra-se,

também,

que

todos

os

anexos

ormidade com as especificações de ambas as legislações.
Interessante observar que o instrumento convocatório,
lência à legislação específica
aversão

das

fases

de

habilitação

(Lei

e

n°

12.232/2010)

propostas

durante

prevê
o

em
a

rito

procedimental da concorrência.
11. A subcomissão técnica responsável foi composta em estrita
observância ao que preceitua o art. 10 da Lei n° 12.232/10.
PROCURADORIA GERAL DO M U N IC ÍPIO
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12.
40,

da

Assim,
L ei

n°

todos os requisitos editalicios previstos no art.

8 .6 6 6 /9 3

e

o

art.

6 .°

da

Lei

1 2 .2 3 2 /1 0

estão

umoridos de forma regular pelo instrumento convocatório que ora é
r.JG.
3 . Ademais,

cumprindo a legislação, o instrumento convocató-

está acompanhado de todos os anexos a que se referem ambas as
legislações, além da minuta do contrato.
14.

Por

fim,

vislumbra-se

que

o

instrumento

convocatório

oDedece aos princípios insertos no art. 3.°, caput, da Lei Federal
n° 8.666/93.
15.

Ante

o exposto,

OPINO

pela

regularidade instrumento
do

convocatório, vez que se encontra nos termos da Lei n‘ 8.666/93 e
na Lei n° 12.232/2010.

Este é o parecer.
Cajazeiras-PB, 15 de julho de 2022.

JANIO

DE MENEZES

JURÍDICO
ri° 25.120

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Rua Valdenez Pereira de Sousa, s/n° - Centro
Página 3 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRALÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OFÍCIO 174/2022/PMC/SA/CPL
Cajazeiras, 15 de Junho de 2022.
À S e n h o ra
A N A S T A C IA BORGES BENTO

Controladora Geral do M un icípio
C o n tro la d o ria G e ra l do M u n ic íp io - D A I/D A L
R. José Lira d e M e n e z e s , 2 5 - 1 2 a n d a r
B airro Jard im Oásis, C a ja zeira s - PB, 5 8 9 0 0 -0 0 0 .

ASSUNTO: ENCAMINHA PROCEDIMENTO. FASE EXTERNA
Enviam os os autos originais do procedimento abaixo m encionado para análise da
docum entação

de

habilitação

da

qualificação

técnica

d as

em presas,

bem

com o

da

docum entação de proposta de preço quanto ao aspecto formal, em consonância com as
exigências do

instrumento convocatório,

para assim

dá continuidade ao certame abaixo

referenciado:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220712CR00001
OBJETO: Contratação, tipo "m elhor técnica", de agência de publicidade para:
realização de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução
interna, intermediação e supervisão da execução externa, com pra de mídia e
distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e
ao direito à informação, de prom over a venda de bens ou serviços, de difundir
idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral;
Planejam ento e execução de pesquisas e de outros instrum entos de avaliação e de
geração de conhecim ento relativos à execução do contrato; Criação e
desenvolvim ento de form as inovadoras de com unicação publicitária destinadas a
expandir os efeitos das m ensagens, em consonância com novas tecnologias;
Produção e execução técnica d as peças e/ou material criados pela contratada,
conforme solicitação da S E C R E T A R IA D E C O M U N IC A Ç Ã O .
Não tendo outros assun tos a tratar, penhorada

e

atenciosam ente,

agu ard am o s

o

retorno dos autos acom panhado pela nota técnica confeccionada por sua análise, ao tem po que
nos pom os a disposição para eventuais esclarecimentos.

R e c e b id o

e m

c-ot-o ~£33
A ven id a Joca C laud in o, S/N - B a irro T ancre do Neves.
E-m ail: cp lp re fe itu ra c a ja z e ira s @ g m a il.c o m
Tel.: (83) 3 5 3 1 -2 5 3 4

y/-m

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES
NOTA TÉCNICA N9 107/2022

PROCESSO NS;

0 0 0 0 1 /2 0 2 2

ASSUNTO:

A ná lise Processual realizada pela C o n tro la d o ria -G e ra l do M u n ic íp io .

MODALIDADE:

C o nco rrê ncia

OBJETO:

C o n tra ta çã o , tip o "m e lh o r té c n ic a ", de agência de p u b lic id a d e para rea liza ção de estu d o ,
p la n e ja m e n to , co n ce itu a çã o , con cep ção , cria ção , execução in te rn a , in te rm e d ia ç ã o e
sup ervisão da execução e xte rn a , co m p ra de m íd ia e d is trib u iç ã o de p u b lic id a d e , com o
in tu ito de a te n d e r ao p rin c íp io da p u b lic id a d e e ao d ire ito à in fo rm a ç ã o , de p ro m o v e r a
ven da de bens ou serviços, de d ifu n d ir idéias, p rin cíp io s, in ic ia tiv a s ou in s titu iç õ e s ou de
in fo rm a r o p ú b lic o em ge ral, p la n e ja m e n to e execução de pesqui.

INTERESSADO(S):

S ecre taria M u n ic ip a l de C o m un icaçã o

1. APRESENTAÇÃO
Por fo rç a da In stru çã o N o rm a tiv a n e 0 0 2 /2 0 1 8 , e m itid a pela e n tã o S ecre taria M u n ic ip a l de C o n tro le
Social, a tu a l C o n tro la d o ria -G e ra l do M u n ic íp io , deu e n tra d a nesta D ivisão, o processo lic ita tó rio em ep ígrafe,
para que após análise, fosse e m itid a no ta té cn ica q u a n to à re g u la rid a d e dos p ro c e d im e n to s rea liza do s na fase
in te rn a do c e rta m e .
T rata-se da C o nco rrê ncia Ne 0 0 0 0 1 /2 0 2 2 , c u jo o b je to , em síntese, é a C o n tra ta ç ã o de e m p resa para
serviços de p u b lic id a d e p o r in te rm é d io de agência de pro p a g a n d a , nos te rm o s da Lei n9 1 2 .2 3 2 /2 0 1 0 , lei esta
que d ispõ e s o b re as no rm as ge rais para lic ita ç ã o e c o n tra ta ç ã o pela a d m in is tra ç ã o p ú b lica de serviços de
p u b lic id a d e p re sta d o s p o r in te rm é d io de agências de p ro p a g a n d a e dá o u tra s p ro vid ê n cia s.
C onvém s a lie n ta r que se tra ta de um p ro c e d im e n to fu n d a m e n ta d o que possui diversas e sp ecificida de s
té cn ica s q u a n to à sua fo rm a liz a ç ã o e realização, cuja u tiliz a ç ã o da Lei n 9 8 .6 6 6 /9 3 se dá de fo rm a c o m p le m e n ta r
à específica.

2. DA ANÁLISE
2.1 Fase Interna
P re lim in a rm e n te aos a p o n ta m e n to s , o b se rvo u -se que o o b je to fo i d e fin id o de m o d o b a s ta n te e xte n so , co m o
sen do um a tra n s c riç ã o d o que a Lei de regência e s ta b e le ce co m o c o n c e ito para serviços de p u b lic id a d e . O inciso
I do a rtig o 40 da lei de licita çõ e s, reza que o o b je to de ve ser d e fin id o de fo rm a clara e concisa, o q u e d ive rg e da
fo rm a c o m o o o b je to se a p re se n ta , sen do re co m e n d á v e l s in te tiz a r a de scriçã o d o re fe rid o o b je to , d e ix a n d o o
d e ta lh a m e n to para ser re a liza d o no p ro je to básico e no te rm o de re fe rê n cia .
O bservou-se, ta m b é m , que o re fe rid o processo a ssu m iu a n u m e ra çã o seq ue ncia l de n9 0 0 0 0 1 /2 0 2 2 , sen do
que seus p rim e iro s atos d a ta m de 12 de ju lh o de 2022, q u a n d o já se ho u ve ra in clu sive h o m o lo g a d o o processo
de c o n c o rrê n c ia de n 9 0 0 0 0 2 /2 0 2 2 . Deve, a C om issão P e rm a n e n te de Licitação, para os p ró x im o s p ro c e d im e n to s ,
o b s e rv a r o s e q u e n c ia m e n to c o rre to da n u m e ra ç ã o dos p ro c e d im e n to s .

Rua José Lira de Meneses, n° 25, 1° Andar, Jardim Oásis, Cajazeiras/PB, CEP: 58900-000.
___________________________ cgmcaiazeiras@qmail.com____________________________
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES
m e io dos e xe m p lo s de peças p u b lic itá ria s realizadas para o u tro s p ro p o n e
caso exista pre visã o em n o rm a su p ralega l para estas exigências, que as m esm as sejam
re fe re n cia d a s no te x to , ou caso in e x is ta m , que seja o b s e rv a d o o d is p o s to no a rt. 72 , da lei
re g e n te ;
c.

Q u a n to à m in u ta do c o n tra to :
I. A fl. 136 está em bra nco . C onvém sua exclusão e a re n u m e ra ç ã o d o processo;
II. Os ite n s 3.7.1 e 3.8.1 (fl. 137-1 38) da m in u ta do c o n tra to e s ta b e le c e m o IGP-DI co m o
in d e x a d o r

dos

rea ju ste s.

D ia n te

da

d is c ric io n a rie d a d e

para

escolha

do

índ ice

de

re a ju s ta m e n to , é re c o m e n d á v e l a u tiliz a ç ã o do IPCA-E, te n d o em vista re fle tir o im p a c to
n o civo da in fla ç ã o no p o d e r de c o m p ra da m o e d a e p o r se a p re s e n ta r m en os gra voso
fin a n c e ira m e n te para o m u n ic íp io ;

d.

D em ais observações:
I. Não con sta nos a u to s a c o m p ro v a ç ã o d o pro cesso de fo rm a ç ã o da com issão especial,
co n s ta n d o apenas a p u b lica çã o da lista dos c o m p o n e n te s sele cio n a d o s. É re c o m e n d á v e l
in c lu ir cópia do processo de seleção nos au tos, qu e co n te n h a no m ín im o a lista dos nom es
dos p ro fis s io n a is que c o n c o rre ra m ao s o rte io , com a in dica ção de sua q u a lifica çã o , de m o d o
a p e rm itir a v e rific a ç ã o do a te n d im e n to ao d is p o s to no a rt. 10, §2 g. Caso a sessão te n h a sido
gravada, é c o n v e n ie n te ju n ta r cópia da gra vaçã o aos a u to s (CD-RO M ).

3. CONCLUSÃO
Pela an álise das ob serva ções a p o n ta d a s nesta N o ta T écnica, esta Divisão de A c o m p a n h a m e n to de
Licitações restitui o procedimento em DILIGÊNCIA (art. 32, III da IN 0 2/2018), para que sejam realizados os

ajustes mencionados no tópico 2 desta NT, q u a n to à fase in te rn a do p ro c e d im e n to L ic ita tó rio .
É o Relatório.
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Cajazeiras, 18 de ju lh o de 2022.
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Auditor Interno - Mat. 15.234

Rua José Lira de Meneses, n° 25, 1o Andar, Jardim Oásis, Cajazeiras/PB, CEP: 58900-000.
____________________________cgmcajazeiras@gmail.com____________________________
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Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Controladoria-Geral do Município

Ofício n9 219/2022/CGM/DAI
Cajazeiras, 19 de julho de 2022.
Ao Senhor
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Secretaria de Administração
Cajazeiras - PB
A s s u n to : R e s titu iç ã o d e p ro ces so lic ita tó r io .

Senhor Presidente,
Restituo o procedimento licitatório abaixo que aportou neste Departamento de
Auditoria Interna da Controladoria-Geral do Município para análise de regularidade da Fase Interna:
- Concorrência N9 00001/2022;
OBJETO: Contratação, tipo "melhor técnica", de agência de publicidade para realização de estudo,
planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da
execução externa, compra de mídia e distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio
da publicidade e ao direito à informação, de promover a venda de bens ou serviços, de difundir idéias,
princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral, planejamento e execução de
pesqui.
Informo que a Nota Técnica se encontra anexada ao processo.
Atenciosamente,

Controlador-Adjunto do município de Cajazeiras - PB

Rua José Lira de M eneses, n° 25, Io A ndar, Jardim Oásis, C ajazeiras/PB , CEP: 58900-000.
cgm cajazeiras@ gm ail.com
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220428CP00002
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 00002/2022
L PREÂMBULO
Considerando que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS promoverá licitação na
modalidade "Concorrência", do tipo "melhor técnica e preço", objetivando a contratação de
serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de propaganda, a Comissão Permanente
de Licitação, instituída Portaria n° 001/2022 de 03/01/2022, faz saber que estão abertas as
inscrições para profissionais graduados em comunicação, publicidade ou marketing, para
integrar a subcomissão técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento das
propostas técnicas da Concorrência n° 00001/2022, nos termos da Lei Federal n° 12.232/2010 e
alterações posteriores.
Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer pessoalmente na Comissão Permanente
de Licitação, ou enviar os documentos exigidos nesse Edital, para o endereço, conforme estabelecido
pelo item 3.1 deste Edital.
2. DO OBJETIVO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
2.1. Os profissionais sorteados irão atuar, em caráter temporário, na subcomissão técnica, a qual tem
como objetivo analisar e julgar as propostas técnicas apresentadas pelos licitantes na Concorrência
promovida pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB.
2.2. Conforme disposto no §1° do art. 10 da Lei Federal n° 12.232/2010. as propostas técnicas
apresentadas pelas licitantes serão analisadas e julgadas por subcomissão técnica, constituída por.
pelo menos, 03 (três) membros que deverão ser graduados em comunicação, publicidade ou
marketing, ou que atuem em umas dessas áreas, sendo que. pelo menos 1/3 (um terço) deles não
poderá manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras/PB.
2.3. A escolha dos membros da subcomissão técnica dar-se-á por sorteio, em sessão pública, entre os
nomes de uma relação que terá, no mínimo, o triplo do número de integrantes da subcomissão,
previamente cadastrados.
2.4. Nas contratações de valor estimado em até 10 (dez) vezes o limite previsto na alínea "a" do
inciso II do art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a relação prevista no item 2.3 terá, no
mínimo, o dobro do número de integrantes da subcomissão técnica e será composta por, pelo menos,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1/3 (um terço) de profissionais que não mantenham nenhum vinculo funcional ou contratual, direto
ou indireto, com o órgão ou entidade responsável pela licitação.
3, DAS CONDIÇÕES DA INSCRIÇÃO
3.1. Para efetivar a inscrição visando integrar a subcomissão técnica, o profissional - graduado em
comunicação, publicidade ou marketing deverá comparecer, pessoalmente, na Comissão Permanente
de Licitação do Município de Cajazeiras, do dia 27 de maio de 2022 até o dia 06 de junho de 2022,
no horário de 08:00h às 13:00 horas, munido dos documentos originais e cópias simples exigidos no
item 3.1.1 deste Edital, ou enviar as cópias dos documentos exigidos, para o endereço de e-mail:
cplprefeituracajazeiras@gmail.com.
3.1.1. Documentos exigidos para inscrição:
3.1.1.1 Ficha de inscrição, contendo declaração de que mantém ou não vínculo
funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras e
de que não possuí nenhum vínculo empregatício, nem faz parte do quadro societário
de eventual Agência de Publicidade que venha a participar do processo licitatório
(Anexo I).
- Em caso de vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal
de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento comprobatório do referido vínculo.
3.1.1.2. Currículo, composto do que segue:
- Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de
comunicação, publicidade ou marketing, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação ou comprovação de experiência em umas dessas áreas, devidamente
comprovada;
- Cédula de identidade ou documento equivalente com foto;
- Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.
3.2. Não será aceita inscrição sem apresentação dos documentos acima discriminados.
3.3. O protocolo de inscrição e da entrega dos documentos definidos neste Edital será feito na
Comissão Permanente de Licitação,
3.4. Não deverão inscrever-se pessoas jurídicas ou, ainda, as pessoas físicas (servidor público ou
não) que estejam enquadradas nos seguintes casos:
a) Que não atendam ao previsto neste Edital;
b) Que componham o quadro funcional ou que seja sócio ou dirigente de agência interessada em
participar do certame licitatório onde haverá atuação da subcomissão;
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c) Que. por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida por órgão da Administração
Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição;
d) Que estejam cumprindo penalidades civis ou criminais ou, ainda, respondendo a processos de tal
natureza, especialmente por crimes de improbidade administrativa.
4. DA ESCOLHA DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA

4.1. A subcomissão técnica, a ser constituída pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras será composta
por 03 (três) membros e dar-se-ã por sorteio, em sessão pública a ser realizada 21 de junho de 2022,
no horário às 10:00 horas.
4.2. Após o término do prazo de inscrição, a relação dos profissionais inscritos será divulgada no
Diário Oficial do Estado e no site desta Prefeitura, em prazo não inferior a 10 (dez) dias da data em
que será realizada a sessão pública mareada para o dia do sorteio.
4.2.1. A relação com os nomes dos potenciais membros da subcomissão técnica que
integrarão a relação deverá conter, separadamente, os nomes dos que mantenham e os dos que não
mantenham vínculo com o anunciante responsável pela licitação.
4.3. Os membros da subcomissão técnica não serão remunerados.
5. DA IMPUGNAÇÃO DOS ESCRITOS

5.1. Qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se refere o item
anterior, mediante fundamentos jurídicos plausíveis, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes
da sessão pública destinada ao sorteio.
5.2. Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar na subcomissão
técnica, declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade competente.
5.3. A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante decisão
fundamentada da autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração e publicação de nova
lista, sem o nome do impugnado, respeitado o disposto no artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.
5.4.
A
impugnação
poderá
ser
feita
por
intermédio
de
e-mail:
cplprefeituraeajazeiras@gmail.com ou presencíalmente, devidamente endereçada à Comissão
Permanente de Licitação do Município de Cajazeiras.
5.5. Será necessário publicar nova relação se o número de membros mantidos depois da
impugnação for inferior ao mínimo exigido.
5.6. Só será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a relação anteriormente
publicada.
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6. DO SORTEIO

6.1. A sessão pública para o sorteio dos nomes que irão compor a subcomissão técnica será realizada
após decisão motivada de eventual impugnação, em data previamente designada, observando o prazo
de 10 (dez) dias estabelecido pelo artigo 10, § 4o, da Lei Federal 12.232/2010.
6.2. A fiscalização do sorteio poderá ser feita por qualquer interessado.
6.3. O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da subcomissão
técnica, a qual será composta por 3 (três) membros, devendo, pelo menos, um membro não manter
vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB. nos
termos do artigo 10, § Io, da Lei Federal 12.232/2010.
6.4. Os nomes remanescentes da relação, após o sorteio dos membros da subcomissão técnica,
poderão ser todos sorteados para definição de uma ordem de suplência, a serem convocados nos
casos de impossibilidade de participação de algum dos titulares.
6.5. O resultado do sorteio será publicado no Diário Oficial do Estado e no site desta Prefeitura.
7. DA VIGÊNCIA

7.1. A vigência da composição da Subcomissão técnica, objeto deste Edital, se encerrará com a
conclusão da licitação do tipo 'Técnica e preço” a qual será realizada no momento oportuno, não
ensejando, no entanto, a prescrição da lista de inscritos, que poderá ser utilizada pelo Município de
Cajazeiras para realização de outros sorteios que se façam necessários para composição de
Subcomissões para certames afins.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

• •

8.1. Todas as condições deste Edital serão processadas em conformidade com a Lei Federal n°
12.232/2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores.
8.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Permanente de Licitação por
meio de carta enviados ao endereço eletrônico abaixo ou e-mail, até 02 (dois) dias úteis antes da data
da abertura do certame.
Avenida Joca Ciaudmo. S/N, Bairro Tancredo Neves - Centro Administrativo da Prefeitura
Municipal, na cidade de Cajazeíras-PB.
E-mai 1: cpl prefei turac aj azeiras@gmail.com
Horário: Ü8:00h às 13:00h
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8.3. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos, será divulgada por email aos demais interessados que já tenham retirado o Edital e que tenham deixado junto à Comissão
de Licitação dados para remessa de informações.
8.4. No caso de ausência de solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os elementos constantes
deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, nâo cabendo, portanto, qualquer reclamação
posterior.
8.5. Os membros da subcomissão técnica guardarão sigilo sobre as informações relativas ao processo
licitatório. até sua divulgação ao público, e não se utilizarão de informações às quais tenham acesso
em razão do exercício de suas atividades, de modo a obter, para si ou para outrem, vantagem de
qualquer natureza.
8.6. Os membros da subcomissão técnica deverão assinar termo de responsabilidade, que ficará nos
autos do processo licitatório.
8.7. Os membros da subcomissão técnica serão responsabilizados, na forma da lei, por eventuais
ações ou omissões que prejudiquem o curso do processo licitatório, nos termos do capítulo IV da Lei
n° 8.666, de 1993, no que couber.
8.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Cajazeiras.
/',
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N* 00002/2022
NOME:
NACIONALIDADE:
PROFISSÃO:
LOCAL DE TRABALHO:
RÈG PROFISSIONAL:
RG:
ENDEREÇO:
TELEFONES:

| ESTADO CIVIL:

ÕRGAÕ^

:

CPF:

EMAIL:

Venho por meio deste solicitar, espontaneamente, minha inscrição para participar do sorteio
para compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ Io
e 9o do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010, que:
1. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
2. ( ) Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
3. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, e/ou faço parte do quadro
societário de Agência de Publicidade.
4. ( ) Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência de Publicidade.
Declaro, ainda, estar ciente da integra do respectivo Edital e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos em seu item 3.1.1.2.
(local),____ de

de 20
(assinatura)

Observação: Em caso de vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento comprobatório do referido vínculo.

Diário Oficial

João Pessoa - Sexta-feira, 27 de Maio de 2022
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MARKETING OU QUE ATUEM EM UMADESSAS ÁREAS, PARA COMPOR SUBCOMISSÃO PARA
JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E SEUS EVENTUAIS RECURSOS APRESENTADOS
NAS LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.
Os interessados deverão apresentar ficha de inscrição (anexo l do edital) com a respectiva documentação
até as 13:00 horas do dia 06 de Junho de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Avenida Joca
Claudino, S/N - Tancrcdo Neves- Centro Administrativo - Cajazciras - PB. Neste mesmo local, cm 21 de
Junho de 2022 às 10:00h será realizada a sessão pública para realização do sorteio para composição da
subcomissão técnica. Fundamento legal: Lei Federal n° 12.232/2010; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-2534. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmai1.com.
Cajazeiras - PB, 26 de Maio de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ONESIO UCHOA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. FUNDAMENTO
LEGAL: Tomada dc Preços n° 00004/2022. VIGÊNCIA: até 24/05/2023. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Cajazeiras e: CT N" 00169/2022 - 24.05.22 - KAIROS ENGENHARIA E
^ ^ S T R U Ç Õ E S LTDA - R$ 350.571,44.

P refeitu ra M unicipal
de Baraúna
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM BARAÚNA/PB. LICITANTES HABILITADOS: JOAO
HIGOR PINTO DIAS; JOSE CREZIO LOPES FILHO. LICITANTES INABILITADOS: CONSTOLAU
CONSTRUCOES E SERVIÇOS ElRELI; MLCONSTRUCOES LTDA; R F SERVIÇOS DE CONSTRU
ÇÃO CIVIL EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do
Art. 109. da Lei Federal n°. 8.666/93 c suas alterações. Comunica-sc que, cm não havendo intcrposiçâo dc
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 06/06/2022,
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto
a Comissão Permanente dc Licitação, Rua Gctúlio Vargas, 15 - Centro - Baraúna - PB. no horário das
07:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 36331180. E-mail: licilacaobarauna@gmail.com.
Baraúna - PB, 18 de Maio de 2022
DAIANA AZEVEDO SOUSA LIMA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N“ IN 00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
rvado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação n° 1N00002/2022,
y jctiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS,
I A Z A O DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO MILHO 2022, CONFORME DISCRIMINADO
NO TERMO DE REFERÊNCIA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a. FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - RS 8.000,00; GIULLIAN
MONTE HENRIQUE - RS 15.000,00; JOSÉ EDSON CORREIA - R$ 15.000,00; L1ND1NEIDE
ARAÚJO GOMES DE ASSIS - R$ 20.000.00; RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUÇÃO MU
S IC A L - ME - RS 20.000,00.
Baraúna - PB, 26 de Maio de 2022
MANASSES GOMES DANTAS
Prefeito

•

P refeitu ra Municipal
de Princesa Isabei

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 016/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente dc Licitação, sediada na Avenida Pre
sidente João Pessoa, S/N - Centro - Princesa Isabel - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Junho de 2022,
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestar
serviço dc engenharia reforma e adequação do bloco cirúrgico do hospital municipal Deputado José
Pereira de Lima, no município de princesa Isabel-PB, conforme convênio 027/2022 com a Secretaria de
Estado da Saúde e planilhas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
n“ 8.666/93; Lei Complementar u“ 123/06; c legislação pertinente, consideradas as alterações posterio
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 34572419. E-mail: LICITAPR1NCESA2017@GMA1L.COM. Edital: http://

www.princesa.pb.gov.br/licitacoes:www.tce.pb.gov.br.
Princesa Isabel - PB, 26 de Maio de 2022
SILVTNO ALBERTO FELIX ISIDIO
Presidente da Comissão

P refeitu ra Municipal
de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N“ 016/2022
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, toma público que adjudicou o
objeto desta licitação em favor de SIDGLEY SILVA DANTAS CNPJ 09.356.13 1/000I-80 R$ 23.880,00.
Cuité - PB, em 26 de maio de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N“. 016/2022
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, toma público que homologou o objeto desta licitação em
favor de SIDGLEY SILVA DANTAS CNPJ 09.356.131/0001-80 R$ 23.880,00. Lm consequência,
ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art.
64, caput, da Lei n°. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções
previstas em lei.
Cuité - PB, em 26 de maio de 2022.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
Prefeito de Cuité

P refeitu ra Municipal
de Ibiara
|

|
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LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ISPENSA N® DV00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição dc Motivos que instrui o processo c
observado o parcccr da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa dc Licitação n° DV00009/2022,
que objetiva: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA TRADICIONAL FESTA DE SÂO PEDRO
NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO MUNICÍPIO DE IBIARA NA DATA 28 DE JUNHO
DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALISON DE
SOUZA LEITE - R$ 22.000,00.
Ibiara - PB, 25 de Maio de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° IN00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação n° 1N00004/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENOMES PARA APRESENTAÇÃO NO TRADI
CIONAL SÂO PEDRO. NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO MUNICÍPIO DE IBIARA - PB.
A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e
ADJUDICO o seu objeto a: DANILO FILGUEIRA VERAS EIRELI - R$ 25.000,00.
Ibiara - PB, 12 de Maio de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENOMES PARA APRESENTAÇÃO NO TRADI
CIONAL SÃO PEDRO. NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NO MUNICÍPIO DF. IBIARA - PB.
A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade dc
Licitação n° IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 10.000- SECRE
TARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 13.392.1015.2095 - PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS. 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA:

tóg Diário Oficial

Joao Pessoa - Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

objetiva: Contratação da Banda FORRÓ 3X4, para se apresentar em praça pública no dia 23/06/2022
por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU D1CO
o seu objeto a: ONDA PRODUÇÕES GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA- R$ 20.000,00.
Itapororoca - PB, 26 de Maio de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, através da Comissão Permanente de Licitação,
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar no dia 17.06.2022 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, lo
calizada à Rua Frei Dainião dc Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca/PB, Licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 02.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente
para Ampliação da Creche Municipal, localizada no Bairro São João 111. Recursos Próprios / Outros.
Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos c Cópia do Edital dc Licitação,
poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre
ORhOOmin e 12h00min.
Itapororoca, 26 dc maio dc 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, através da Comissão Permanente dc Licitação,
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar no dia 17.06.2022 às 09h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, lo
calizada à Rua Frei Damiâo dc Bozzano. 07 - Centro - Itapororoca/PB. Licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 03.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente
para Ampliação da Escola Municipal Helena Fernandes, Itapororoca/PB. Recursos Próprios / Outros.
Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação,
poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre
OBhOOmin e 12h00min.
Itapororoca, 26 de maio de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, através da Comissão Permanente de Licitação,
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 c suas alterações posteriores, fará
realizar no dia 17.06.2022 às 10h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada
à Rua Frei Damião de Bozzano, 07 —Centro - Itapororoca/PB, Licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇOS DE N.° 04.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para Am
pliação da Escola Municipal Danizele Rodrigues Maciel, Sitio Cipoal Recursos Próprios / Outros.
Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação,
poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre
Umin e 12hü0min.
|
Itapororoca, 26 de maio de 2022
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TARCÍSIO FRANÇ A DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB

PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2022
ERRATA
O Pregoeiro avisa que referente a publicação que saiu na edição de 26/05/2022 no Diário Oficial do
Estado, página 54, onde se lê: 07 de junho as 09hl5tnin, leia-se: 10 de junho de 2022 as 08h30min.
Demais Informações e cópia do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado e nos meios eletrônicos.
Itapororoca —PB, 26 de maio de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nu 00031/2022
Toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei
Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 1lhOOmin do dia 09 de junho de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo pertinente para
serviços de mão de obra em bombas injetoras, bicos injetores, sistema de alimentação de combustível,
injeção eletrônica e similares, exercício 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n° 00028/2015. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Itapororoca - PB, 26 de maio de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação do show artístico do cantor GIANNINI ALENCAR, para sc apresentar cm praça
pública no dia 23/06/2022 por ocasião dos Festejos de SÃO JOÃO 2022. FUNDAMENTO LEGAL:
Inexigibilidade de Licitação n° 1N00003/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS
DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e:
CT N° 00197/2022 - 06.05.22 - ANA L M DE PARA - R$ 40.000,00.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO - Prefeita

P refeitu ra Municipal
de Cajazeiras
LICITA ÇÕ ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N“ 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação c observado o parecer
da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços n° 00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO
DE CAJAZEIRAS-PB: HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório c ADJUDICO o seu
objeto a: ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - R$ 212.262,93.
Cajazeiras - PB, 25 de Maio de 2022
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços n" 00001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREADO RAMO
DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, ACA
DEMIA DE SAÚDE E BANHEIROS PÚBLICOS NO COMPLEXO TURÍSTICO ANTONIO S1MÃO
DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo
de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominaçâo prevista no Art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93 c suas alterações posteriores: Construtora Dois
Irmãos Limitada - CNPJ 11.150.150/0001-06. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joca Claudino,
S/N -Tancredo Neves- Centro Administrativo - Centro Administrativo Epitácio Leite Rolim- Cajazeiras
- PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3531-2534.
Cajazeiras - PB, 26 de Maio de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preçosn° 00005/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO
DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos,
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação obje
tivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominaçâo prevista no Art. 81,
da Lei Federal n“ 8.666/93 e suas alterações posteriores: Abik Engenharia e Consultoria Ltda - CNPJ
34.746.608/0001-81. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo NevesCentro Administrativo - Centro Administrativo Epitácio Leite Rolim - Cajazeiras - PB, no horário das
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3531-2534.
Cajazeiras - PB, 26 de Maio de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente dc Licitação e observado o parecer
da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços n" 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE
EMPREA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PISTA
DE SKATE, ACADEMIA DE SAÚDE E BANHEIROS PÚBLICOS NO COMPLEXO TURÍSTICO
ANTONIO SIMÀO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS—PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LIMITADA- R$ 177.393,11.
Cajazeiras - PB, 26 dc Maio dc 2022
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO N° 00002/2022
A Comissão Permanente de Licitação toma público que fará realizar a Chamada Pública de Serviço ob
jetivando: INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS FORMADOS EM COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N® 00002/2022
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Venho por meio deste solicitar, espontaneamente, minha inscrição para participar do sorteio
para compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 12,232/2010,
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ 1°
e 9° do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010, que:
1. 04 Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
2. ( ) Não mantenho vinculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
3. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, e/ou faço parte do quadro
societário de Agência de Publicidade.
4. ty) Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência de Publicidade.
Declaro, ainda, estar ciente da íntegra do respectivo Edital e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos em seu item 3.1,1.2.

Observação: Em caso de vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, eom a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento comprobatório do referido vínculo.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N" 00002/2022
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Venho por meio deste solicitar, espontaneamente, minha inscrição para participar do sorteio
para compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ Io
e 9o do artigo 10 da Lei Federal na 12.232/2010, que:
1. _£<) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
2. ( j Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
3. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, e/ou faço parte do quadro
societário de Agência de Publicidade.
4. (j?4 Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência de Publicidade.
Declaro, ainda, estar ciente da íntegra do respectivo Edital e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos em seu item 3.1.1.2. r

Observação: Em ciso^dí: vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento comprobatório do referido vínculo.

1

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIR*J
CEL JUVENCtO CARNEIRO 253 CEfíTRO CAJAZBRAS PB 58«*M>00

Fone: (83) 3531-2534 Fax: (83) 3531-4383
08.923.971/0001-15

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade tíeTrafcaB»

Lotação

SEC. MUN. CULTURA E TURISMO - CO? SEC. PE CULTURA E TURISMO
MaWeOe

CompetmtSa

Nome

Abril 8*2022

0017345 UNALDO GUEDES DE AQUINO
Tipo

Data <

Cargo

02/ 02/2022

ORETOR OEP. GERÊNCIA DE TURISMO E EVENTOS

-----------------------------

Class&caçâo F u n d a m

Contraio

CARGO COMISSIONADO

rTV
j»a4rt*a^nr-frína

Banco Agiànc/a Conta Corrente

CCS2

104

P1S/PASEP

CPF

630.932.864-68

Data de Nascimento CBO

RG

1.244.149.165-4

1140081 SSDS PB

98,82

Total <S8 Descontos

Total 4e Vantagens

1.300,00

Mensagem

411010

1.300,00

110 VENCIMENTO COMISSIONADO
525 i.N.S.S.

R$ M0,3«

16/0511968
Vantagens

Côbigo Descrição

VMer

0 0 4 0 -0 9 9 3 7 74894-7

Ponanade Origem P o rta r* de Aomisaâo

Tmp, Sarv, (Dias) T rrçj Serv. E xt (D as) Local te Origem
ooooco
se

98,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE OE LICITAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 00002/2022
NOME: T M lO iS C O
A I.U 6S D-A ^ (L ü ã
NACIONALIDADE: T£>
RA ESTADO CIVIL: ,-ç oZrr <£Ti í2o
PROFISSÃO:
pi 7) JÃ- LtS TA
LOCAL DE TRABALHO: 8 € 0 C-Ò
(' Cfj-ç/L> ^ P t t f t í T U £ / }
RG:
REG. PROFISSIONAL:
ÓRGÃO/ENTIDADE: CPF*
s m .
SUiVZÕÕôCòYLUe a a -A - v,e r - Pfí
Hô
ENDEREÇO: K. ■M-ftE£A V i m . D e S S T 5 TELEFONES: «f <2f H 5 6 9
EMAIL:

r

1

o*

60

Venho por meio deste solicitar, espontaneamente, minha inscrição para participar do sorteio
para compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010,
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ Io
e 9o do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010, que:
1.
Cajazeiras;

Mantenho vinculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de

2. ( ) Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
3. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, e/ou faço parte do quadro
societário de Agência de Publicidade.
4. (xCj Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência de Publicidade.
Declaro, ainda, estar ciente da íntegra do respectivo Edital e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos em seu item 3.1.1.2.
éTf JL&Ã. Ô Ê

de v fl/íU ffO

de 20

Observação: Em caso de vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento comprobatório do referido vínculo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA2EIRAS
C £ l JUVENCIO C ARN EIRO 253 CEN TRO CAJAZBRA8 PB 53SOO-OOG

Fone: (83) 3331-2534 Fax: (83) 3531-4383
08.923.971/0001-15

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Secretaria
SEC. COM UNICAÇÃO
Lofeção

Unkáadé de. Tmbaíhd

S E C CO M UNICAÇÃO - COMISSIONAOqOUVIDORIA
Nome

0Õ17Ü54 FRAN CISCO ALV ES DA SILVA

A&ril de 2022

Cargo
OUVIDOR &3&AL

T p? de Contrate

01/06/2021

CARGO COMISSIONADO
Sertco Agêmtíâ. Conta Correras

CCS2

104

Tmp. Serv. íDses) Tmp.

Bd. {Dssesj tocai de Origem

CPF
PiS/PASEP
RG
218 829.324^)4 1.216.254.731-9

0040-0 997014531-8

Portada dá Origem

-V
„
657860 S S P PB

CÓ<%3

Date de N&scM&rãoC80
411010
ime/-\967
Detccr.tos

Ref.

110 VENCIM ENTO COMISSIONADO
285 GRAT.PRODUTIVIDADE <GP) - LEI 2.915/2

<'■*? f

1.300,00
650.00
650.00

05Õ

286 G R A T.EFET.D ESEM P. (GED) - LEI 2:915£>í

COS

525 i.N .S.S.
526 IM POSTO DE REND A NA FONTE

98,82
44.79

075.

I
'£>%
%f-y*#;

•4• -2
de
VBtorCon$ágrtákvâ3;«S3*4.92

T otal

Vantagens

Totai<i® D «seont© s

2.600,00

143.61

•

■:>
: — . ! , .<?-•-.vi

•J ;
Mensagem
■

■■‘.v-

2.456,39

•

!
i•j;*v;.
•ii

r ; .' - 4/ •; . ' Jy

v-j 1 ■

.***■&&sm ?ooo rm m m m o naoohm

t
iii '■
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L CAJAZEIRAS
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N'* 00002/2022

£3

NOME:
s
NACIONALIDADE: ka
rco
PROFISSÃO:
t.OÜAL DF. TRABALHO:
r
RG:
REG. PROFISSIONAL:

B * j^ r

fJ&r

D A / ' *.

1ESTADO CIVIL:

jS o c

73/'Í £/a-r-xr/z* píf&íj'O* JCerrr/A t*.

À2JAJA1

5

i3

Ç ,< L r r - P j l

M
g ;
• T T p r v C fiÃ o
TELEFONES 3 ^ 1
A 4 3-G

ÓRGÀO/ENT1DADE:
5 R - T C

~ P 3

/IA v a u nxip^ êT

CPF:
a i g ,

£ S

3

, i o

H

- ^ S

______i J ! - l £ _______________________ ____
I EMAIL: <!. <L{C Arr~a
rv».S 6' 6 A/iAÜ CékiA

í

Venho por meio deste solicitar, espontaneamente» minha inscrição para participar do sorteio
paia compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras» para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federa! n° 12.232/2010.
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ I o
e 9a do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010, que:
1. 50 Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
2. ( ) Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
3. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto,
societário de Agência de Publicidade.

doufaço parte do quadro

4.

Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência de Publicidade.
Declaro, ainda, estar ciente da íntegra do respectivo Edital e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos era seu item 3.1.1.2.

QÇ
A

^ 22

de „ - I o <v
z

___ de

20 ^ 4

.

3 gr

Observação: Em caso de vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento comprobatório do referido vínculo.

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAb

iglll

R u a Cel Juvancio Camelto - 25 3 - Cantro CaiaaslfasíPB - 58900-000

Fone: (83)3531-4343
08.923.9?1/0001-15

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
Secretaria

SEC. DA EDUCACAO
totacao

Unidade do Trabalho

SEC. EDUC./BIBLIOTECA - MDE - EFETIVOS

BIBLIOTECA PUBLICA - CASTRO P

Matricula

| Compattoel»

ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA

0512022

Data de Âdmtesao

04/05/2009

ESTATUTÁRIO

AUXILIAR OEOERVtCQ GERAIS
tm p. Sorvico

Tmp. Serviço E xt

Locei de Origem

Por!

f

S i3 qi'*â ^ a Ã » « “ ‘
Banco Agencie
Conta Corrente
104 0040 * 0 00897011995 - 3

Nível

Classlflcaea© Fundo nd

Puncao

Tipo de Contrato

•
c

Cargo
AUXUIAR OE SERVIÇ O S OERAiS

1

0011623

Portaria de Admissão

13a, OOm e27d
CPF

P IS / P A S B *

RG

918.853.104-25

1.244,142,047-1

1724813-SSP/PB

Ccxügo

100

Oascrlcao

Ref.

Pare.

DstaduNaectaMito
10/0671874

Praxe

VENCIMENTO

Vantagens

C80

411010
Descontos

1.212.00

111

1/3 FERIAS

286

GRAT.EFET.DESEMP. (GED) - LE

46

689,84
857,52

451

SAL. FAMÍLIA - PREV. PRÓP,- EC

1

58.47

526

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

75

7,21

527

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIN

1

12,12

540

EMPREST.CGNS. B/CAIXA ECO

560

IPAM

14

169,68

681

CONSIGNADO - ARAJARA PARK

1

20,49

Total do Vamaaomt

36

60

294,58

Urtttldo
2.418.83

1.911,74

VAUOAOOR-, 201046.0011«$.E7A85479F1.052022«
llBp»Jftramp»r.™la.Blmar.WAr/Foltiat<iiglCC.pi>lln«'!e*2(ltC4M,»lll=2()104e.ll011623«7ABS479F1.05MJ2m)
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ALBERTO IMAS

í?*

0

■*ca
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)
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0

c

c

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 00002/2022

&Q>0
f) KfjSfLBi(U\ ESTADO CíVIL: C~A£AVO
Qffy-lÀ5TA
f Ut fi> Crfjri £/fí flS

NOME: 3 (/ t t N / Í I D O
T\ UM
NACIONALIDADE:
PROFISSÃO:
LOCAL DE TRABALHO: p P-£Ç C f
REG. PROFISSIONAL:
& >0

±

, S i S '

ÕRGÃO/ENTIDADE: CPF:
D r ir -

P Õ

ir o 3

R, ■ VU@llb D£ C A A / / K - Cri Pó £fA JS ________ ________
Q qçoò /fÇCg
|EMAIL: ^o,-vultít,clUt^
u . ^ • r------

ENDEREÇO:
TELEFONES:

Venho por meio deste solicitar, espontaneamente, minha inscriç8o para participar do sorteio
para compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ I o
e 9o do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010, que:
1. (R.) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
2. ( ) Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
3. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, e/ou faço parte do quadro
societário de Agência de Publicidade.
4.
Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência de Publicidade.
Declaro, ainda, estar ciente da íntegra do respectivo Edital e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos em seu item 3.1.1.2.
de

de 20 &

^ ,

Observação: Em caso de vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento eomprobatório do referido vínculo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRa 7
CEt. JUVENCÍO CARNEIRO 253 CENTRO CAJA2ÊISAS PB SKKMJOO

Fone: (83) 3631-2534 Fax: (83) 3531-4383
08.923.971/0001-15

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
Secretaria

SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO
Unidade de Trabalho

SEC. GOVERNO E ART. POLÍTICA - CQlISEC. DE GOVERNO E ART. POLÍTICA/GABINETE
Matricula

Noma

IVANILDO DUNGA GONÇALVES
Cargo
CARGO COMISS ASSESSOR1A ADMINISTRATIVA OPERACIONAL

Data d e Adm issão
03/0 3 /20 2 2

Classificação Funciona

Função
CCAOP

Tipo d® Contrato

CARGO COMISSIONADO

Nível

Dados Bancários '
Banco Agãncia Conta Corrente

57
CPF

403.732.583-72

3

~v

0040-0 986892548-2

9.
f

104
Tmp. Sarv. (Dias) Tmp. Serv. Ext (Dias) Local de Origem

Portaria de Admissão

0

PtS/PASEP

Data de Nascimento CBO
09/11/1966
411010

RG

1.237.653.397-1

95029124600 SSP CE

Cócfigo Descrição

Ref.

Pare,

Prazo

Vantagens

Descontos

1.212,00

110 VENCIMENTO COMISSIONADO
285 GRAT.PRQDUTIVIDADE <GP) - LEI 2.915»
286 GRAT.EFET.DESEMP. ÍGEO) - LEI 2.915/21

050

606,00

033

399,96

525 I.N.S.S.
526 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

075

90,90

076

16,73

Mensagem

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 00002/2022
NOME:
4 ft PUS ÍUPt(L f è g f TJRW j)C ffM U JÕ
NACIONALIDADE: 0
ESTADO CIVIL: C 4 S A S v-O
PROFISSÃO: H
U 5T~A
1 Ot A! DE TRABALHO:
C O { JU U jT fc b ,0 _
pL£FC i TU M
RO:
REG. PROFISSIONAL:
ORGAO/ENTIDADE:
6o T é
& 7^
3>ÍTTENDEREÇO: $ ■
C M s t I u A c & £ ih o l i e A L M E ( t ) A r 2>Í3
TELEFONES; 9 ^ ) 5 1

p

Tb

v_

Venho por meio deste solicitar, espontaneamente, minha inscrição para participar do sorteio
para compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ I o
e 9o do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010, que:
1. (X) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
2. ( ) Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;

z'"N

3. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, e/ou faço parte do quadro
societário de Agência de Publicidade.
4-00 Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência
Publicidade.

de

Declaro, ainda, estar ciente da íntegra do respectivo Edital e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos em seu item 3.1,1.2.

f f ÍL0' €>G de vfut)rt-C>

deS oâ.^ .

Observação: Et» casa de vínculo funcional òu contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajàçeiras, deverá ser anexado cópia do documento eomprobatório do referido vínculo.

1

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIR/W
C E l JUVENCfO CARNEIRO 253 CENTRO C M M B R A S PB 5 8 8 0 M M

Fone: (83) 3631-2534 Fax: (83) 3631-4383
08,023.971/0001-18

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

SEC. COMUNICAÇÃO
UtâySo
uptóada no Ttaíiér-o
SEC. COMUNICAÇÃO - COMISSIONAPCjsEC. COMUNICAÇÃO

Nome

C a m w w ta j*

Cargo

OMs de f
01/06/2021

ASSESDR(A) D6 IMPRENSA
Função

CARGO COMISSIONADO
{Cactos Bancários----- -----------Banco Agência Corta Corrente
104 0040-0 987153801-3

Al

CPF

PISiPASEP

605.661.671-15

O rHjáffi

Portaria da Origem Portaria <J« Admissão
Data ate NasdmenM CBO

RG

1,251,797.404-8

16018556 SSP PB

Código Descrição

17/12/1972

1 .212.00

110 VENCIMENTO COMISSIONADO
GRAT.PRODUTMBADE (GP) - LEI 2.918®
288 GRAT.EFET.DESEMP. (GED) - LEI 2.015/24
525 I.N.S.S.
528 IMPOSTO 0 6 RENDA NA FONTE

T«a| deV anlagera

050

806,00

050

608,00

076

90,90
32,18

076

Üqu4í>

T Ofâf 4 6 D#SCOÍltOS

2.424.00

Pímm

261110

Vm tsgtw

286

,,

,

Tipo d®Contrato

C tesfifíieâçao Funcional

Tmp. Serv. (D ia*) Tmp, S*»v, E xt (Dias) Local

.

AMI <15 2022

0017206 JARISMAR PEREIRA DE ARAÚJO

123,08

2,300,92

JtF^ CAJAZEIRAS
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° (MWO2/2022
NOME: b ^ lT ÍO tJ p o H t J
*W3LWSÊl
NACIONALIDADE:ESTADOCIVIL:
1/Lãíí
PROFISSÃO
LOCALDETRAB
TRABALHO:
i á v i ‘6
p m
PROjFISSIONAL:
cYr GÀO/ENTIDADE:

:à\$0$-QA rj)O"

f M

r

i í l l

E N D E R E Ç O i ^ p O » f c t * K / A c f

TELEFONES:

1 *3 ) * H Í f r

tje

8 % .^ . )é y -4 r

g

( emaÍ l :1\í ^ ^ J P ^ /

, _

,

•W T

Venho por meio deste solicitar, espontaneamente, minha inscrição para participar do sorteio
para compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ Io
e 9o do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010, que:
1. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
2. QQ Não mantenho vínculo funcionai ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
3. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, e/ou faço parte do quadro
societário de Agência de Publicidade.
4.
Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência dc Publicidade.
Declaro, ainda, estar ciente da íntegra do respectivo Edital e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos em seu item 3.1.1.2.

Observação: Em caso de vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento comprobatório do referido vínculo.

V

Jtf^CAJAZEíRAS
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZE1RAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N” 00002/2022
NOME:
NACIONAL 11
PROFISSÃO:
LOCAL DE TRAB/
RG:
REG. PRÓSsSlOa
S S ÍO N A JL :

Ih

Ó1
QÀO/E
ÓRGÃÇ/ENTIDÂbE:

2L#

m

CPI

M

Venho por meio deste solicitar, espontaneamente, minha inscrição para participar do sorteio
para compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ 1o
e 9o do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010, que:
1. ( ) Mantenho vinculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
2. (V) Não mantenho vinculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;'
3. ( } Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, e/ou faço parte do quadro
societário de Agência de Publicidade.
4. ^ ) Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência de Publicidade.
Declaro, ainda, estar ciente da integra do respectivo Editai e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos em seu item 3.1.1.2.
__ ,
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______de 20ch^--
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Observação: Em caso de vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento comprobatório do referido vínculo.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEÍRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 00002/2022
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Venho por meio deste solicitar, espontaneamente, minha inscrição para participar do sorteio
para compor a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas que
serão apresentadas na licitação a ser promovida, no exercício de 2022, pela Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, para contratação de serviços de publicidade, prestados por intermédio de agência de
propaganda, nos termos do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.
DECLARO para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§ Io
e 9o do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010, que:
1. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
2. Çx) Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura de
Cajazeiras;
3. ( ) Mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, e/ou faço parte do quadro
societário de Agência de Publicidade.
4- CO Não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, bem como não faço
parte do quadro societário de Agência de Publicidade.
Declaro, ainda, estar ciente da íntegra do respectivo Edital e, para atendimento, anexo os
documentos exigidos em seu item 3.1.1.2.
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Observação*. Em caso de vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, deverá ser anexado cópia do documento comprobatório do referido vínculo.
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JURÍDICA- 13 392 0002 2027 FESTEJOS TRADICIONAIS-0240.3390.39.00.1.500.0000- OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA- RECURSOS ORDINÁRIOS.. VIGÊNCIA: alé
30/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT N° 00060/2022 - 01.06.22
- JOSÉ EDSON ALVES DE OLIVEIRA - R$ 30.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ESPORA DE OURO.
DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022,
EM PRAÇA PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n° IN00004/2022.
DOTAÇÃO: 02.011 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES - 13 392 0002 2026 ATIVIDADES
DE CULTURA - 0235.3390.39.00.1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA- 13 392 0002 2027 FESTEJOS TRADICIONAIS- 0240.3390.39.00.1.500.0000- OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - RECURSOS ORDINÁRIOS.. VIGÊNCIA: ate
30/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CTN "00061/2022- 01.06.22
- RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS - R$ 35.000,00.

P refeitu ra M unicipal
de C ajazeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO N° 00002/2022
A Comissão Permanente de Licitação toma pública a relação de inscritos que atenderam ao Edital de
Chamamento Público n° 00002/2022, visando o preenchimento de vagas da Subcomissão Técnica res
ponsável pela análise e julgamento das propostas técnicas na licitação, do tipo “Técnica e Preço” para
contratação dc agencia de publicidade c propaganda para o ano dc 2022. A subcomissão técnica será
constituída por três membros dentre os inscritos, sendo que, no mínimo, 1/3 (um terço) deles não poderá
manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto com o Município de Cajazeiras-PB.
O sorteio dos integrantes da subcomissão será realizado às 10:00 horas do dia 21 dc junho dc 2022,
em Sessão Pública, na sala de reunião da CPL, no Centro Administrativo, localizado na Avenida Joca
Claudino, s/n, Tancredo Neves, em Cajazeiras - Paraíba, conforme § 4o do art. 10 da Lei n° 12.232/2010.
Os inscritos são:
1. J o s é F r a n c i a l d o P i r e s d c A s s is

1. E l i a s A lm e i d a d e L im a

2 . J a r is m a r P e re ira d e A ra ú jo

2 . M a rc o s G e ra ld o R o d rig u e s L o p e s

3 . F r a n c i s c o A l v e s d a S ilv a

3 . É v e t t o n G o m e s P e r e ir a

4 . A l b e r t o D ia s d e O li v e i r a
5 . L in a ld o G u e d e s d e A q u in o
6 . I v a n iI d o D u n g a G o n ç a l v e s

De acordo com o § 5° do art. 10 da Lei n° 12.232/2010, fica aberto praz.o de até 48 horas antes do sor
teio, para que qualquer interessado possa impugnar pessoa constante da relação publicada, mediante
fundamentos jurídicos plausíveis. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado e E-mail: cplprefeituracajazeirastofímaii.com.
Cajazeiras - PB, 06 de Junho de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão

P refeitu ra Municipal
de Rem ígio

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Joaquim Cavalcante de Morais. 96 - Centro - Remígio - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Junho de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE MATERTAL
ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal n“ 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93; Lei Complementar nu 123/06; De
creto Federal n" 001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Te
lefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br.
Remígio - PB, 07 de Junho de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial

P refeitu ra Municipal
de M ataraca

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição dc Motivos que instrui o processo e ob
servado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação ri’ IN000Ü2/2022, que
objetiva: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Contabilidade para a Prefeitura
Municipal dc Mataraca; RATIFICO o correspondente procedimento c ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC
Group Contadores Associados s/s Ltda - R$ 104.000,00.
Mataraca - PB, 07 de Junho de 2022
EGBERTO COUTINHO M ADRUGA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos n° IN00002/2022.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Contabilidade para a Prefeitura
Municipal de Mataraca. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal na 8.666/93 e suas altera
ções posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 07/06/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N° AD60011/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nü AD60011/2022,
que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N” 00019/2021, DO PREGÃO PRESEN
CIAL Nü 00019/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MU
NICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de:
EDG - EVOLUTION DIGITAL E GRAPHIC LTDA - R$ 50.400,00.
Cajazeiras - PB. 04 de Maio de 2022
MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO
Secretária

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: INEXIGIBILIDADE N° IN00002/2022.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Contabilidade para a Prefeitura
Municipal de Mataraca. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco)
dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de
Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista
no Art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93 c suas alterações posteriores: Astcc Group Contadores Associados
S/s Ltda - CNPJ 10.596.370/0001-97. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Daniel Toscano, 28 Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3297-1130.
Mataraca - PB, 07 dc Junho dc 2022
MARIA DE LOURDES DA SILVA
Presidente da Comissão

P refeitu ra Municipal
de Nova P alm eira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00019/2021, DO PREGÃO PRESEN
CIAL N" 00019/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MU
NICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS—PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro dc Preços
n°AD60011/2022 - Ala de Regislro de Preços n° 00019/2021, decorrente do processo licilalório modali
dade Pregão Presencial n° 00019/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.
VIGÊNCIA: até 05/05/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nw60052/2022 - 05.05.22 - EDG - EVOLUTION DIGITAL E GRAPHIC LTDA - RS 50.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nn DP00006/2022
Nos termos dos elemenros constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação u° DP00006/2022, que objetiva: Aquisição
de medicamentos e material hospitalar não adjudicados no pregão eletrônico 00020/2022 e 00024/2022,
visando atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Nova Palmeira - PB; RATIFICO o
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - R$ 6.215,30; NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - RS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRÂS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASA 001 - CHAMADA PUBLICA H “ 00002/2022 - SORTEIO DE SUBCOMISSÃO

'

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos
relativos à chamada pública acima indicada, que objetiva: INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS FORMADOS
EM COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE, MARKETING OD QOE ATUEM EM OMA DESSAS ÁREAS, PARA COMPOR
SUBCOMISSÃO PARA JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E SEUS EVENTUAIS RECURSOS APRESENTADOS NAS
LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE, N0 ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. Foi dada a devida publicidade ao
certame utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial do Estado - 26/05/2022;
Diário
Oficial
do
Estado
08/06/2022;
Sítio
Eletrônico
Oficial:
https://cajazeiras.pb.gov.br/licítacao.php
08/06/2022.
Interessados
que
obtiveram
o
instrumento convocatório: COM VINCULO: ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 918.653.104-25;
FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF: 218.829.324-04; XVAHILDO B0NGA GONÇALVES - CPF: 403.732.58372; JARISMAR PEREIRA DE ARAÚJO - CPF: 605.661.671-15; JOSÉ FKANCIALDO PIRES DE ASSIS - CPF:
027.483.064-73; LINALDO GUEDES DE AQÜXNO - CPF: 630.932.864-68. SEM VÍNCULO: ELIAS ALMEIDA DE
LIMA - CPF: 646.577.104-78; MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES - CPF: 193.022.823-6; EVERTON GOMES
PEREIRA - CPF: 012.957.164-45. Às 10:00 horas do dia 21/06/2022, reuniu—se a Comissão
Permanente de Licitação, designada pela Portaria n “ SA 027.2022 de 02/05/2022, composta pelos
servidores: FRANCISCO SAMUEL LOÜRENÇO DE SOUSA - Presidente; EMÍDIO DINI2 BATISTA - Membro;
DKNYZE GONSALO FURTADO - Membro. 0 Presidente abriu a sessão pública e efetuou o sorteio para
escolha da Subcomissão Técnica, que será responsável pela análise e julgamento das propostas
técnicas da Licitação que ocorrerá para a contratação de agência de publicidade nos termos da
lei ri 12.232/2010. Realizado o sorteio, passou a informar a formação da subcomissão composta
pelos seguintes membros: COM VINCULO ITJNCIONAL/CONTRATUAL: JOSÉ FRANCIALDO PISES DE ASSIS e

inscrita no CNPJ de n.” 04.689.2741/0001-57 é segundo colocado nos itens de n.“ 02,03,09 e 11, portanto
fica convocada conforme o edital para negociação e consequentemente contratação.
Publique-se para sua eficácia.
Itapororoca. 22 de junho de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° 1X00011/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Asscssoria Jurídica, referente a Incxigibilidadc dc Licitação n° EN00011/2022,
que objetiva: Contratação do show do Artista LUKA BASS, para se apresentar em praça pública no dia
03/08/2022 por ocasião das FESTIVIDADES DE SANTANA no município de Itapororoca/PB; RATIFICO
o correspondente procedimento c ADJUDICO o seu objeto a: SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO
DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA - R$ 18.000,00.
Itapororoca - PB, 22 de junho de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCLAL Nu U0Ü3I/2Ü22
irmos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
:a, referente ao Pregão Presencial n° 00031/2022, que objetiva: Contratação de empresa no ramo
ente para serviços dc mão dc obra cm bombas injetoras, bicos injetores, sistema dc alimentação dc
combustível, injeção eletrônica e similares, exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: ALICE DE SOUZA COSTA - R$ 170.100,00.
Itapororoca - PB, 22 dc Junho dc 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

«

|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de estruturas diversas para atendimento das
demandas da Administração Municipal na realização de eventos de todos os setores. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial n° 00027/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS /
OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e:
CT N° 00251/2022 - 22.06.22 - VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - R$ 51.485,00.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

P refeitu ra M unicipal
de Culté

Sessão Pública do sorteio realizada cm: 21/06/2022 às 10:00h. Informações: no horário das 08:00 as 13:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado e E-mail: cplprefeituracajazcira.sfffigmail.com.
Cajazeiras - PB, 21 de Junho de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N" 60005/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PAR ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANU
TENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO e-SUSPARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
ABERTURA: 25/04/2022 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 25/04/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB

EXTRATO

para contratação de agência de publicidade e propaganda para o ano de 2022, atendendo ao princípio da
publicidade e ao direito à informação, nos termos da Lei Federal n° 12.232/2010, a seguir relacionadas:

C!1

*í>

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nu 00002/2022
O Município dc Cajazeiras, toma público aos interessados o Resultado de Julgamento dos documentos
de habilitação da Concorrência Pública n" 00002/2022. OBJETO: Contratação de empresa para execu
ção dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades
Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB; CONVÊNIO
FUNASAN” CV 6374/17; / PROPOSTAN°: 103111/2017. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRU
TORA CAVASA VALAS E SANEAMENTO LTDA- CNPJ: 01.334.407/0001-18 deixou de apresentar
certidão negativa de débitos estadual, bem como, apresentou certidão negativa municipal com data de
validade expirada, descumprindo o item 7.7.6; apresentou Balanço Patrimonial relativo ao exercício
social 2020, estando em desconformidade com o item 7.8.2; e por fim, não apresentou prova de inscrição
no cadastro dc contribuintes municipal, cm desacordo com o itera 7.7.5; PROJETA-PREMOLDADOS
E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 70.093.943/0001-91 não apresentou prova de inscrição no cadastro
de contribuintes municipal, em desacordo com o item 7.7.5; não apresentou termo de encerramento do
livro diário, bem como, deixou dc apresentar certidão dc CRC- do contador responsável pela elaboração
do balanço patrimonial, estando em desconformidade com o item 7.8.4; a certidão de registro do CREA
da empresa apresenta Capital Social divergente daquele contido no Contrato Social, o que invalida o
referido documento, item 7.9.4; a relação dc contrato apresentada consta apenas 01 (um) contrato, contudo,
em diligência, foi verificado junto ao SAGRES online e TCE-PB a existência de outros contratos em
vigência que não foram citados pela empresa, deixando de cumprir o item 7.8.5 do edital. LICITANTES
HABILITADOS: TF LOCACOES E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. - CNPJ: 18.010.834/000143. Todos os licitantes apresentaram termo de renúncia expressa de recursos dos atos praticados pela
comissão, na forma do art. 43, 111, da Lei n° 8.666/93. Comunica-se que a sessão pública para abertura
dos envelopes Proposta dc Preços será realizada no dia 27/06/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação,
Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves- Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, no horário das
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com.
Cajazeiras - PB, 22 de Junho de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N*. 004/2022
A Prefeitura Municipal de Cuilé, toma público, o resultado da Tomada de Preços n" 004/2022, lendo
como objeto CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE
MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a empresa MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
E1RELI CNPJ 20.010.332/0001-64 VALOR R$ 1.562.281.20. Prazo para recurso 5 dias nos termos do
Art. 109, da Lei n°. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro,
das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail licitacaoeuitc@gmail.com.
Cuité/PB. 22 de junho de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS
Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
O FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, JOGOS PEDAGÓGICOS, MOVEIS INFANTIS E AFINS,
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE
ENSINO DE CAJAZEIRAS - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n° 00009/2022. VI
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
dc Cajazeiras c CT Nu 00184/2022 - 17.06.22 - VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS
EIRELI - RS 1.687.350,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO N" 00002/2022
A Comissão Permanente de Licitação toma público os nomes dos profissionais formados em comunica
ção, publicidade ou em marketing, ou que atuem na área, SORTEADOS em sessão pública para compor
a Subcomissão Técnica para julgamento das propostas técnicas que serão apresentadas na licitação
modalidade Concorrência Pública - Técnica e Preço, que será instaurada pelo Município de Cajazeiras,

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer
da Asscssoria Jurídica, referente a Tomada dc Preços n° 00004/2022, que objetiva: Contratação dc pes
soa jurídica especializada para execução de obra de ampliação de Unidade Básica de Saúde localizada
na Rua Manoel Antônio dos Santos, no Município de Belém do Brejo do Cruz/PB; HOMOLOGO o
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NUNES CONSTRUCOES DE
EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS EIRELI - RS 100.483,38.
Belém do Brejo do Cruz - PB. 21 de Junho de 2022
EVANDRO MAIA PIMENTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

PROJETO BÁSICO
LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
1.

INTRODUÇÃO

O presente documento tem o objetivo de estabelecer o conjunto de requisitos para o processo
administrativo que deverá proceder a licitação para a contratação de uma agência de
publicidade e propaganda para os serviços de divulgação institucional da Prefeitura Municipal
de Cajazeiras.
O serviço de publicidade que se pretende contratar é, predominantemente, de atividade
intelectual e criativa. Assim, para a realização da concorrência, o tipo “melhor técnica” se
mostra como o mais adequado.
Ressalte-se que nesse tipo de licitação o componente preço também está presente, pois, como
bem definido pelo TCU, em seu Manual de Licitações e Contratos, nesse “tipo de licitação, a
proposta mais vantajosa para a Administração é escolhida após negociação das condições
ofertadas com a proponente melhor classificada”. Assim, não resta dúvida que a escolha da
melhor proposta técnica resulta do conjunto mais adequado de estratégias e o melhor preço
entre as propostas melhores classificadas.
Pelo exposto, tratando-se de serviço de natureza, eminentemente, intelectual, verifica-se que o
tipo “melhor técnica” adequa-se ao determinado pelo art. 5o da Lei n° 12.232/2010 e toma-se a
melhor opção para a contratação de serviços de publicidade.

2.

OBJETO

2.1. O objeto da licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO, de acordo com a Lei 12.232/2010.
2.1.1. Também fazem parte do objeto do certame, como atividades complementares, os
serviços especializados pertinentes a:
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento relativos à execução do contrato;
b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada
a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas
tecnologias;
c) à produção e à execução técnica das peças e/ou material criados pela agência contratada.
2.1.1.1. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem
terão a finalidade específica de:
a) gerar conhecimento sobre o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, o
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público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;
b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;
c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias realizadas
em decorrência da execução do contrato.
2 . 1. 1. 2 . É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações previstas na alínea “a” do subitem
2.1.1 de matéria estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária
ou com o objeto do contrato de prestação de serviços de publicidade.
2 . 1.2 É vedado incluir outros serviços não previstos nos itens 2.1 e 2.1.1, em especial as
atividades de promoção, de patrocínio, de relações públicas, de assessoria de comunicação
e de imprensa e a realização de eventos festivos de qualquer natureza, conforme preconiza
a Lei n° 12.232/2010.
2.1.3 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem anterior, os
patrocínios publicitários de projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que
funcionem como veículos de divulgação.
2.1.3.1. Os patrocínios publicitários, mencionados no item 2.1.3, os quais não são vedados,
correspondem aos projetos de mídia realizados por meio da compra de espaços e/ou tempo
publicitários em veículos de comunicação e divulgação, decorrentes da necessidade de
associar uma marca, produto ou mensagem à transmissão de algum evento e/ou projeto
esportivo, cultural, informativo ou de entretenimento.
2.1.4. Os serviços abrangem as ações de publicidade institucional e de utilidade pública,
sobre todos os assuntos e temas de competência ou interesse do Poder Executivo.
2.2. Para a prestação dos serviços de publicidade será contratada 01 (uma) agência de
propaganda, doravante denominada agência, licitante ou contratada.
2.2.1. Os serviços objeto da presente licitação serão contratados com agência de
propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei n° 4.680/1965 e que tenham
obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento, nos termos do art. 4o da Lei n°
12.232/2010.
2.2.2. A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura, em conformidade com o art. 3o da
Lei n° 4.680/1965, na contratação de fornecedores de bens e serviços especializados, para a
execução das atividades complementares de que trata o subitem 2.1.1, e de veículos e
demais meios de divulgação, para a transmissão de mensagens publicitárias.
2.2.3. A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de
serviços exclusivos da própria contratada.
2.2.4. Não se incluem na vedação à subcontratação os serviços complementares que, pela
característica intrínseca do serviço de publicidade, precisam ser realizados por outra pessoa
jurídica.
2.2.5. A agência atuará de acordo com solicitação da Prefeitura e suas diretrizes, regras e
normativas estabelecidas.
2.2.6.0 produto final decorrente da execução do objeto desta licitação será propriedade da
Prefeitura, sendo, portanto, proibida a sua divulgação por qualquer meio ou sua reprodução

total ou parcial sem expressa autorização, ficando o contratado sujeito às penalidades
aplicáveis.

3. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
3.1. O contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, na forma do art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
subsequentes.

4. VALIDADE DA PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da
sessão pública estipulada para entrega dos envelopes à Comissão Permanente de Licitação.

5. CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO
5.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma:
a) Percentual de desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante, a ser

concedido ao Anunciante, baseados na tabela de preços do Sindicato das Agências de
Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta apresentada pelo licitante
vencedor;
b) Honorários

(em percentual), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art.
11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários

(em percentual), incidentes sobre os preços dos
especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e
referentes:

bens e dos serviços
supervisão da licitante,

I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou
material publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos
do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários (em percentual), incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
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referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, em consonância com novas tecnologias.
e) Pela percepção do desconto de agência, à base de um percentual bruto de 20% (vinte
por cento) dos preços de tabela ou dos preços acertados para veiculação, concedido pelos
veículos de comunicação, em conformidade com o artigo 11 da Lei n. 4.680/65.

5.2. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência,
quando da utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a esta tenham sido
eventualmente concedidos por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária
pertinente a este contrato.

5.3. Sobre o valor das faturas de serviços de veiculação que tenham sido contemplados
com o “desconto de agência” não incidirão os honorários sobre os serviços e suprimentos
externos contratados.

5.4. Os honorários sobre os custos comprovados dos serviços autorizados e executados por
terceiros não deverão incidir sobre os tributos que forem adicionados aos preços desses
serviços.
5.5. Na reutilização de peças publicitárias por período igual ao inicialmente pactuado, o
percentual sobre o cachê original a ser pago pela CONTRATANTE a atores, modelos e
locutores, pelos direitos de uso de imagem e som de voz, será de, no máximo, 50%
(cinquenta por cento).

5.6. Na reutilização de peças publicitárias por período igual ao inicialmente pactuado, o
percentual sobre o valor dos direitos autorais de obras consagradas incorporadas a peças
publicitárias a ser pago pela CONTRATANTE aos detentores desses direitos será de, no
máximo, 50% (cinquenta por cento).

5.7. Os leiautes, roteiros e similares reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.
5.8. Na prorrogação, o ANUNCIANTE poderá renegociar os percentuais de remuneração
praticados com a contratada, com base em pesquisa de preços, com vistas a obter maior
vantajosidade para a Administração, no decorrer da execução do contrato.
6. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA)
6.1. Para qualificação técnica será(ão) exigido(s) atestado(s) de capacidade técnica, bem
como cópia do certificado de qualificação técnica de funcionamento, obtido perante o
Conselho Executivo de Normas-Padrão (CENP) ou por entidade equivalente, legalmente
reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de
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propaganda, de que trata § Io do art. 4o da Lei n° 12.232 de 29/04/2010.
6.1.1. No caso de certificado de entidade equivalente, o licitante deverá apresentar a Lei que
reconheceu a entidade como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de
propaganda.

7. ENTREGA DA PROPOSTA TÉCNICA
7.1. A Proposta Técnica deverá ser entregue acondicionada nos Invólucros n° 1, n° 2 e n° 3.

Invólucro n° 1
7.1.1 No Invólucro n° 1 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária - Via
Não Identificada, cuja formatação geral está definida nos itens 9.1 e 9.2 deste instrumento e a
formatação específica de seus subcritérios está definida no item 9.3.
7.1.1.1. Só será aceito o Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada que estiver
acondicionado no invólucro padronizado fornecido, obrigatoriamente, pela ANUNCIANTE,
conforme a seguir:
a) O invólucro padronizado deverá ser retirado pela interessada no local indicado no Edital;
7.1.1.2. O Invólucro n° 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica.
7.1.1.3. Para preservar - até a abertura do Invólucro n° 2 - o sigilo quanto à autoria do Plano de
Comunicação Publicitária, o Invólucro n° 1 não poderá:
a) Ter nenhuma identificação;
b) Apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da
licitante;
c) Estar danificado ou deformado pelas peças, material e/ou demais documentos nele
acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante, bem como seu conteúdo
deve estar perfeitamente alocado em seu interior.
Invólucro n° 2
7.1.2 No Invólucro n° 2 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária - Via
Identificada, de que trata o subitem 9.4.
7.1.2.1 O Invólucro n° 2 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte
identificação: Invólucro n° 2 Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária - Via
Identificada Nome Empresarial e CNPJ da licitante - Concorrência n° 00001/2022.
7.1.2.2. O Invólucro n° 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às
informações de que trata, até sua abertura.
7.1.2.3. O objetivo exclusivo do envelope n° 2 é a posterior identificação, para fins do computo
geral de notas, das autoras do Invólucro n° 1, sendo seu conteúdo apenas usado como
parâmetro de reconhecimento destas propostas.
Invólucro n° 3

7.1.3. No Invólucro n° 3 deverão estar acondicionados a Capacidade de Atendimento, o
Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de que tratam os
subitens 9.5 a 9.10.
7.1.3.1. O Invólucro n° 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte
identificação: Invólucro n° 3 Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento, Repertório e
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação. Nome empresarial e CNPJ da licitante
- Concorrência n° 00001/2022.
7.1.3.2. O Invólucro n° 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às
informações de que trata, até sua abertura, sendo desaconselhado o uso de caixas,
envelopes e embalagens de dimensões superiores a lO.OOOcm3 que dificultem o manejo do
seu conteúdo.
7.I.3.2.I. O uso de embalagens de dimensões superiores às definidas neste termo para o
invólucro 3 acarreta em automática desclassificação da licitante.
7.1.3.3. O Invólucro n° 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou
outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e
possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
8. ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação,
acondicionada no Invólucro n° 4.
Invólucro n° 4
8.1.1. O Invólucro n° 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte
identificação: Invólucro n° 4 Proposta de Preços Nome empresarial e CNPJ da licitante Concorrência n° 00001/2022.
8.1.2. O Invólucro n° 4 será providenciado pela licitante e pode ser constituído de
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às
informações de que trata, até sua abertura.
8.1.3. O conteúdo do invólucro n° 4 deve-se ater aos modelos e especificações definidos
neste termo, sendo desconsideradas as propostas que a fizerem de forma dissonante dos
elementos aqui instituídos.
9. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
9.1 A licitante deverá apresentar sua Proposta Técnica estruturada de acordo com os
quesitos e subquesitos a seguir:
Quesitos Subquesitos
I. Plano de Comunicação Publicitária
a) Raciocínio Básico
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Rubrica
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b) Estratégia de Comunicação Publicitária
c) Ideia Criativa
d) Estratégia de Mídia e Não Mídia
II Capacidade de Atendimento
III. Repertório
IV. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação
9.1.1. A Proposta Técnica será redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras.

Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada
9.2. O Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada deverá ser apresentado da
seguinte forma:
a) Em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda;
b) Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2 , ambas em branco, não
deverão ser usadas sobrecapas em plástico, acetato ou qualquer outro material;
c) Conteúdo impresso em papel A4, tipo offset ou equivalente, branco, com 75 gr/m2 a 90
gr/m2 , orientação retrato;
d) Espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda;
e) títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos;
f) Espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e entretítulos e
entre parágrafos;
g) Alinhamento justificado do texto;
h) Texto e numeração de páginas em fonte ‘arial’, cor ‘automático’, tamanho ‘12 pontos’, sem
prejuízos das exceções dispostas nos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3;
i) Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página interna, em
algarismos arábicos, no canto inferior direito da folha;
j) Sem identificação da licitante.
k) Não serão permitidas notas de rodapé no corpo do texto a nenhum título, exceto como
adjuvante dos gráficos e tabelas, nos itens em que estes são expressamente permitidos.
9.2.1. As especificações do subitem 9.2 não se aplicam às peças tangibilizadas de que trata a
alínea ‘b’ do subitem 9.3.3.
9.2.2. Os subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação Publicitária poderão ter
gráfico e ou tabela, observadas as seguintes regras:
a) Os gráficos ou tabelas poderão ser editados em cores;
b) Para os dados e informações dos quadros e ou tabelas recomenda-se edição na fonte ‘arial’,
preferencialmente, em estilo ‘normal’, cor ‘automático’, tamanho ‘10 pontos’;
c) Apenas as páginas em que estiverem inseridos os gráficos e ou tabelas poderão ser
apresentadas em papel A3 dobrado.
Nesse caso, para fins do limite previsto no subitem 9.2.6, o papel A3 será computado duas
folhas de papel A4, respeitadas as margens previstas nas laterais das páginas, conforme
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definido no item 9.2 deste edital, alínea d.
9.2.3. Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito Estratégia de Mídia e Não
Mídia poderão ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos
e poderão ser editados em cores.
9.2.3.1 Apenas as páginas em que estiverem inseridos os gráficos, tabelas e planilhas desse
subquesito poderão ser apresentadas em papel A3 dobrado.
9.2.4 Os exemplos de peças e/ou material integrantes do subquesito Ideia Criativa serão
apresentados separadamente do caderno de que trata o subitem 9.2, apesar de integrarem o
mesmo envelope.
9.2.4.1 Esses exemplos devem adequar-se às dimensões do Invólucro n° 1, cabendo à
licitante atentar para o disposto no item 7.1.1.3, e demais exigências deste projeto básico.
9.2.4.2 Não é permitido que as peças sejam coladas em pranchas ou similares que possam
determinar a identidade da licitante, nem o uso de p a ssp a rto u t ou assemelhados. Quando
impressas, deve-se usar o padrão de gramatura de papel proposto (75 gr/m2 a 90 gr/m2 ),
além de respeitar a sugestão de exposição em folha que, quando dobrada e fechada,
mantenha o formato A4 de forma a permitir sua melhor inserção e manuseio no invólucro
padrão sem maiores transtornos à subcomissão técnica.
9.2.5 Os textos do Raciocínio Básico, da Estratégia de Comunicação Publicitária e da Ideia
Criativa estão limitados, no conjunto, a 10 páginas.
9.2.6 Os textos da Estratégia de Mídia e Não Mídia não têm limitação quanto ao número de
páginas.
9.2.7 Para fins desta licitação, consideram-se como Não Mídia os meios que não implicam
a compra de espaço e/ou tempo em veículos de divulgação para a transmissão de
mensagens publicitária.
9.2.8 Podem ser utilizadas páginas isoladas com a finalidade de identificar as etapas do
Plano de Comunicação Publicitária Ruação e sua população (dados sociodemográficos) no
estado e na região. O texto deverá contemplar:
a) diagnóstico e intepretação dos desafios e problemas de comunicação do briefing
introduzindo o trabalho da candidata;
b) considerações de público alvo da Prefeitura e da campanha em específico tratada no
briefing;
c) premissas básicas para o desenvolvimento da estratégia de comunicação que será
desenvolvida pela agência candidata nos itens que virão a seguir deste, incluindo a
prioridade com que estas premissas devem ser atendidas nas estratégias subsequentes.
9.3.2 Estratégia de Comunicação Publicitária: Derivado diretamente das considerações já
apresentadas no item anterior, se constitui de apresentação pela licitante das linhas gerais
da proposta para suprir os desafios e problemas - geral e específicos - de comunicação a
serem enfrentados e alcançar os objetivos previstos no Briefing, compreendendo:
a) explicitação e defesa do partido temático e do conceito que, de acordo com seu
raciocínio básico, devem fundamentar a proposta de solução publicitária, partindo do tema
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chave proposto no briefing, descartando soluções eventualmente consideradas,
inicialmente, na estratégia e justificando seu descarte;
b) explicitação e defesa dos principais pontos da Estratégia de Comunicação Publicitária
sugerida, no que destacamos:
I. Definições sobre o comportamento dos públicos da campanha, formulando hipóteses e
diagnósticos alicerçados em dados reconhecidos;
II. Definições sobre o conteúdo que deve estar inserido na campanha, em particular sobre o
conteúdo e forma de abordar o público definido, norteando os itens que serão corporificados
nas peças da relação presente na ideia criativa;
III. Desdobramentos posteriores da campanha, determinando como esta abordagem irá gerar
longevidade a campanha;
IV. Definições temporais sobre o período correto de realizar a campanha, diante das
diretrizes presentes;
V. Definições relativas ao modo de realizar a estratégia de campanha, em particular diretrizes
gerais sobre os suportes midiáticos, instrumentos ou ferramentas que serão utilizados e razões
que suportam essas diretrizes.
9.3.3 Ideia Criativa: apresentação pela licitante de campanha publicitária, observadas as
seguintes disposições:
a) Apresentar relação de todas as peças e/ou material que julgar necessários para a execução
da sua proposta de estratégia de comunicação publicitária, como previsto no anteriormente,
com comentários sobre a construção criativa de cada peça e/ou material, podendo ser em texto
corrido ou tópicos, a critério dos licitantes;
b) Da relação prevista na alínea anterior, escolher e apresentar como exemplos as peças e/ou
material que julgar mais indicados para corporificar objetivamente sua proposta de solução
do(s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou específico, de comunicação, conforme explicitado
na estratégia de comunicação publicitária. As peças exemplificadas devem estar indicadas de
forma clara no texto descrito na alínea anterior.
c) Os comentários mencionados na alínea ‘a’ do subitem 9.3.3 estão circunscritos à
especificação de cada peça e/ou material e à explicitação das funções táticas que se pode
esperar de cada peça e/ou material e a sua detalhada especificação no caso das peças não
corporificadas que eventualmente irão compor a campanha, bem como de suas técnicas
construtivas quando pertinente;
d) Os exemplos de peças e/ou material de que trata a alínea ‘b’ do subitem 9.3.3 estão
limitados a 5 (cinco), independentemente do meio de divulgação, do tipo ou característica da
peça e/ou material, podendo ser apresentados sob qualquer forma impressa - desde roteiro,
layout e/ou storyboard impressos, para qualquer meio; descritivos e gráficos impressos para
protótipo; detalhamento impresso de roteiros para realização de peças destinadas a rádio e
internet;
I. Todos os exemplos devem ser apresentados, exclusivamente, em substrato papel, conforme
demais normativas do certame;
II. Se a campanha proposta pela licitante previr número de peças e/ou material superior ao
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que pode ser apresentado na forma ‘exemplificada’, a relação prevista na alínea ‘a’ do
subitem 9.3.3 deverá ser elaborada em dois blocos (de texto ou de tópicos, conforme
escolha da licitante): um para as peças e/ou material apresentados como exemplos (peças
tangibilizadas) e outro para o restante que não será exemplificado (peças não
tangibilizadas);
III. As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho real ou reduzido, desde que não
prejudique sua leitura, sem limitação de cores, sem suporte e/ou passe-partou t. Peças que
não se ajustem às dimensões do Invólucro n° 1 podem ser dobradas;
IV. Cada peça e/ou material impresso deverá trazer indicação sucinta (exemplos: cartaz,
roteiro de filme TV, roteiro de spot para rádio, anúncio em revista, frames de banner para
internet, etc.) destinada a facilitar seu cotejo, pelos integrantes da Subcomissão Técnica,
com a relação comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem 9.3.3;
e) Para fins de computo das peças que podem ser apresentadas ‘exemplificadas’, até o
limite de que trata o subitem 9.3.3, devem ser observadas as seguintes regras:
I. as reduções e variações de formato serão consideradas como novas peças;
II. cada peça apresentada como parte de um kit será computada no referido limite;
III. peça sequencial, para qualquer meio (a exemplo de anúncio para revista e jornal e de
painéis sequenciais de mídia exterior - outdoor, envelopamento de veículos, adesivagem
de fingers - entre outros), apenas será considerada uma peça se o conjunto transmitir
mensagem única;
IV. um hotsite e todas as suas páginas serão considerados uma peça;
V. um filme e o hotsite em que se encontra hospedado serão considerados duas peças;
VI. um banner e o hotsite para o qual ele esteja direcionado serão considerados duas peças;
VII. um hotsite cuja página de abertura e/ou demais páginas internas sejam formadas por
animações ou imagens captadas, formando um conjunto integrado ao hotsite, será
considerado apenas uma peça.
9.3.4 Estratégia de Mídia e Não Mídia - constituída de:
a) Texto de apresentação em que a licitante explicitará e justificará a estratégia e as táticas
recomendadas, em consonância c
om a estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e em função da verba
referencial indicada no Briefing anexo a este edital, sob a forma de textos, métricas,
tabelas, gráficos e planilhas;
b) Texto diagnóstico sobre os públicos da campanha contemplados, seu consumo de mídia
e perfis embasados em pesquisas e dados reconhecidos, sempre alicerçados em elementos
demográficos e psicográficos, servindo de apoio aos argumentos oferecidos, o que inclui
gráficos e tabelas referentes a estes conteúdos;
c) Texto com considerações detalhadas sobre as táticas de mídia propostas e números
relativos ao alcance do plano proposto, permitindo a inclusão de tabelas e informações
sobre as estratégias de flight propostas;
d) Simulação de plano de distribuição em que a licitante identificará todas as peças e/ou
materiais destinados à veiculação, exposição ou distribuição, sob a forma de textos,

métricas, tabelas, gráficos e planilhas que embasem as normativas técnicas utilizadas pelas
candidatas para esta distribuição.
Todas as peças e material que integrarem a relação comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem
9.3.3 deverão constar dessa simulação, com seus respectivos períodos de distribuição das peças
e/ou material e quantidades de inserção destes materiais;
e) Resumo geral com informações sobre, ao menos:
I. Os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de divulgação,
separadamente por meios;
II. Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e/ou na execução técnica de cada
peça destinada a veículos de divulgação;
III. Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça e ou material de
não mídia com as respectivas quantidades a serem produzidas;
IV. Demais valores (absolutos e percentuais) que incluam o orçamento do exercício, inclusive
custos de pesquisa e eventuais reservas técnicas designadas.
f) Quanto aos valores desta simulação, devem ser observados:
I. Os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser considerados os de tabela
cheia, vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação;
II. Deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos veículos
de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. Não será necessário especificar os custos internos e honorários sobre serviços de
fornecedores.

Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada
9.4. O Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada, constitui-se do mesmo conteúdo
da via não identificada, sem os exemplos de peças e ou material da Ideia Criativa, com a
identificação da licitante. Deve ser datado e assinado na última página e rubricado nas demais,
por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos,
devidamente identificado, uma vez que não tem como propósito qualquer tipo de avaliação
técnica, sendo apenas referência para cotejamento dos conteúdos no momento final da
avaliação desta etapa do certame.
Capacidade de Atendimento
9.5 A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem a Capacidade de
Atendimento em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte ‘arial’,
tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página
interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de representação da
licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado.
9.5.1 Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 9.5 poderá ser
editada em papel A3 dobrado.
9.5.2 Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no subitem 9.5 não
poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano
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de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a identificação da autoria
deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
9.5.3 Não há limitação de número de páginas para apresentação do conteúdo do caderno da
Capacidade de Atendimento.
9.6 A Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, diagramas,
fotos e outros recursos, por meios dos quais a licitante apresentará:
a) relação nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com a especificação do
início de atendimento de cada um deles;
a.l Considera-se “à época da licitação” a data para entrega do presente caderno.
b) a quantificação e a qualificação dos profissionais que poderão ser colocados à
disposição da execução do contrato, discriminando-se todas as áreas fundamentais: estudo;
planejamento; criação; produção de rádio, produção em RTY e internet; produção gráfica;
mídia e atendimento e tipo de disponibilidade desses funcionários;
c) as instalações, a infraestrutura física, infraestrutura de Tecnologia da Informação
(hardware e software), segurança de fluxo de dados, de processos e os recursos materiais
que estarão à disposição para a execução do contrato;
d) a sistemática de atendimento e discriminação dos prazos a serem praticados em forma
clara, em condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha, na
elaboração de plano de mídia e fluxo de trabalho;
e) a discriminação detalhada das informações de marketing e comunicação, das pesquisas
de audiência, dos periódicos assinados e da(s) auditoria(s) de circulação e controle de
mídia (com suas respectivas abrangências) que colocará regularmente à disposição da
ANUNCIANTE, sem ônus adicionais, na vigência do contrato.
Repertório

9.7 A licitante deverá apresentar os documentos, informações, peças e material que
constituem o Repertório em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4,
em fonte ‘arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da
primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de
representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado.
9.7.1 Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 9.7 poderá
ser editada em papel A3 dobrado.
9.7.2 Os documentos e informações e o caderno específico, mencionados no subitem
precedente, não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento
que conste do Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a
identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
9.7.3 Não há limitação de número de páginas para o conteúdo do caderno de apresentação
do Repertório.
9.8 O repertório é composto por um conjunto de trabalhos produzidos e veiculados pelo
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licitante, na seguinte forma: a) um DVD contendo até 03 (três) comerciais para televisão;
b) um CD contendo até 03 (três) spots e/ou jinglês para rádio; c) um conjunto de até 03
(três) anúncios destinados à mídia impressa;
9.8.1 Para cada peça e/ou material, deverá ser apresentada ficha técnica e texto resumo com a
indicação sucinta do problema que se propôs a resolver e parâmetros de construção da peça,
além da identificação da licitante e de seu cliente, título, data de produção, período de
veiculação, exposição e/ou distribuição e, no caso de veiculação, menção de pelo menos um
veículo que divulgou cada peça e outras questões pertinentes à alocação de verba, quando
recomendável.
9.8.2 As peças e ou material devem ter sido veiculados, expostos ou distribuídos a partir de Io
de janeiro de 2017.
9.8.2.1 As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD, CD, ou em pendrive, executável
em qualquer computador com sistema operacional Windows.
9.8.2.2 Qualquer problema técnico referente à mídia apresentada pela candidata poderá ter
reflexo direto na nota da licitante e é de sua total e exclusiva responsabilidade.
9.8.2.3 As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no subitem 9.7, em
papel A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas separadamente. Em todos os casos, deverá ser
preservada a capacidade de leitura das peças e deverão ser indicadas suas dimensões originais.
9.8.2.3.1 Se apresentadas soltas, as peças poderão ter qualquer formato, dobradas ou não, desde
que caibam no invólucro adequado.
9.8.2.4 Se a licitante apresentar peças em quantidade inferior à estabelecida no subitem 9.8.1,
sua pontuação máxima, neste quesito, será proporcional ao número de peças apresentadas. A
proporcionalidade será obtida mediante a aplicação da regra de três simples em relação à
pontuação máxima prevista para o item.

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação
9.9 A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem os Relatos de
Soluções de Problemas de Comunicação em caderno específico, com ou sem o uso de cores,
em papel A4, em fonte ‘ariaf, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a
partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de
representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado
9.9.1 Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 9.9 poderá ser
editada em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite previsto no subitem 9.10, o papel
A3 será computado como duas páginas de papel A4.
9.9.2 Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no subitem precedente
não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do
Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a identificação da
autoria deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
9.10 A licitante deverá apresentar 2 (dois) Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação,
cada um com o máximo de 3 (três) páginas, em que serão descritas soluções bem sucedidas de
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problemas de comunicação planejadas e propostas por ela e implementadas por seus clientes.
9.10.1 As propostas de que trata o subitem 9.10 devem ter sido implementadas a partir de
Io de janeiro de 2017.
9.10.2 Se a licitante apresentar relatos em quantidade inferior à estabelecida no subitem
9.10, sua pontuação máxima, neste quesito, será proporcional ao número de relatos
apresentados. A proporcionalidade será obtida mediante a aplicação da regra de três
simples em relação à pontuação máxima prevista para o subitem.
9.10.3 Os relatos deverão estar formalmente referendados pelos respectivos clientes e não
podem referir-se a ações de comunicação solicitadas e/ou aprovadas pela ANUNCIANTE.
a) A formalização do referendo deverá ser feita no próprio relato elaborado pela licitante,
na última página, devendo constar a indicação do nome empresarial do cliente, o nome e o
cargo ou função do signatário.
b) Todas as páginas do relato devem estar rubricada pelo autor do referendo e assinada na
última folha do relato.
9.10.4 É facultada a inclusão de até 3 peças e/ou material, independentemente, do meio de
divulgação, do tipo ou característica da peça, para cada Relato. Se incluídas:
a) as peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD, CD ou pendrive executável em
qualquer computador com sistema operacional Windows;
b) as peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no subitem 9.9, em
papel A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas separadamente. Em todos os casos, deverão
ser indicadas suas dimensões originais;
I. se apresentadas soltas, as peças gráficas poderão ter qualquer formato, dobradas ou não;
II. as peças incluídas não terão suas páginas computadas nos limites do relato definidos no
item 9.10;
c) para cada peça e/ou material, deverá ser apresentada ficha técnica com a identificação
das peças e detalhes de concepção criativa, quando pertinente.

10. REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 A proposta deverá ser apresentada, preferencialmente, em 02 (duas) vias, devendo ser
redigida no idioma português, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, digitada em papel
timbrado, datada e assinada por representante legal do licitante, naúltima folha, e rubricada
nas demais.
10.2 A Proposta de Preço deverá conter:
10.2.1 Itens sujeitos a valoração, contendo as informações constantes no modelo de
proposta - anexo ao Edital, indicando os percentuais em algarismos e por extenso, com os
seguintes dados:
a) Percentual de desconto de, no mínimo, 20% (vinte por cento) a ser concedido à
Prefeitura Municipal de Cajazeiras sobre os custos internos dos serviços executados pela
licitante, a ser concedido ao Anunciante, baseados na tabela de preços do Sindicato das
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Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta apresentada
pelo licitante vencedor;
b) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e
supervisão da licitante, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja
distribuição não lhe proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de
divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários (em percentual) de até 10% (dez por cento), incidentes sobre os preços dos bens
e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material
publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n°
4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e
supervisão da licitante, referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das
ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias.

10.3. Declaração assinada pelo titular do licitante ou seu procurador legalmente designado,
sobre o tratamento dos direitos autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias que
vier a produzir, em conformidade com o Anexo, no qual o licitante tem ciência que:
10.3.1 para os direitos de autoria intelectual (criação, textos, produção, direção, trilha sonora
original, arte-finalização e assemelhados), há a cessão durante a vigência do contrato, dos
direitos patrimoniais de uso à Prefeitura;
10.3.2 para os direitos de imagem (atores e modelos) e de obras artísticas preexistentes (ou de
sua reprodução), há o licenciamento de uso, durante o prazo de duração do contrato, com a
definição de um percentual de até 50% do cachê original ou da licença original de uso,
conforme o caso;
10.3.3 o compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de produção de
peças publicitárias, os valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas
preexistentes, inclusos nesses orçamentos.
10.4. Declaração assinada pelo titular da licitante ou seu procurador legalmente designado, se
comprometendo a repassar à Prefeitura, todas as vantagens (pecuniárias ou não) obtidas nas
negociações de preço com os veículos de comunicação e demais fornecedores e prestadores de
serviços.
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10.5. Os trabalhos desenvolvidos intemamente pela agência serão remunerados de acordo
com os valores constantes da Tabela de Custos Internos do Sindicato das Agências de
Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, aplicando-se o desconto oferecido na proposta do
licitante.
10.6 Declaração da Licitante:
10.6.1 comprometendo-se a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições
nas negociações comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veículos,
quando for o caso, transferindo à Prefeitura as vantagens obtidas;
10. 6.2 informando estar ciente e de acordo com as disposições alusivas aos direitos
autorais estabelecidas neste projeto básico;
10.6.3 que o preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe
assistirá o direito de pleitear, na vigência dos contratos a serem firmados, nenhuma
alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
10.6.4 comprometendo-se a repassar à Prefeitura todas as vantagens (pecuniárias ou não)
obtidas nas negociações de preço com os veículos de comunicação e demais fornecedores e
prestadores de serviços;
10.6.5 afirmando que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com
materiais, mão-de-obra e respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes e
demais despesas necessárias à execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive
cessão de direitos autorais. Na ausência dessa declaração, serão consideradas inclusas
todas as despesas mencionadas neste subitem;
10. 6.6 do compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de
produção de peças, os valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas
preexistentes, inclusos nesses orçamentos.
10.7 O Prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data da entrega dos envelopes.
10.8 Em caso de divergência entre dados numéricos e valores por extenso, prevalecerá esse
último. Havendo erro de cálculo, se efetuará as retificações e se considerará, para efeito de
julgamento, o valor com as retificações efetuadas.
10.9 Caso a licitante fixe um prazo de validade inferior ao exigido no subitem 10.8 ou,
ainda, esteja com o prazo de validade de sua proposta expirado na sessão de abertura dos
invólucros com as Propostas de Preços, a Comissão de Licitação realizará com ela
diligência nos termos do §3° do art. 43 da Lei n° 8.666/1993, como forma de prorrogar o
referido prazo.
10.9.1 A licitante que não aceitar prorrogar o prazo de validade expirado na abertura dos
invólucros com as Proposta de Preços ou antes do encerramento do certame será
desclassificada.
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11. PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
11.1 Para efeito de avaliação do PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, a licitante
deverá apresentar uma campanha simulada, conforme B riefm g - Anexo deste projeto básico.
11.2 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
11.2.1 As propostas técnicas serão julgadas, avaliadas e classificadas de acordo com os critérios
pertinentes e adequados ao objeto licitado definidos neste Edital por Subcomissão Técnica
especificamente designada para este fim, conforme normativas da legislação em vigor,
aferindo-se a nota a partir do somatório dos pontos obtidos nos quesitos técnicos constantes da
proposta do licitante.
11.2.2 Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de julgamento técnico,
os atributos da Proposta Técnica conforme itens a seguir, tendo cada quesito ou subquesito
objetos específicos para análise.
11.3 ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA:
11.3.1 Raciocínio Básico - serão analisados a acuidade de compreensão e análise:
a) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação e presença de dados que referenciem esta
acuidade;
b) do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação a ser(em)
enfrentado(s) pela Prefeitura conforme discorre o Briefmg anexo a este edital;
c) das necessidades de comunicação institucional da Prefeitura para enfrentar esse(s) desafio(s)
ou problema(s), conforme B riefm g anexo a este edital.
11.3.2 Estratégia de Comunicação Publicitária - serão observadas nas propostas das
licitantes:
a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à qualificação da
Prefeitura e os seu (s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação,
conforme o Briefing anexo a este edital;
b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido
temático e do conceito propostos;
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a comunicação da
Prefeitura com seus públicos a partir da eventual implantação da campanha;
d) a adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária proposta para a
solução do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação da
Prefeitura, conforme o Briefing em anexo;
e) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesada estratégia de
comunicação publicitária proposta e táticas derivadas;
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre a comunicação institucional da Prefeitura e
os seu(s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação, seus públicos, os
objetivos, geral e específicos, de comunicação previstos no Briefing e a verba disponível
conforme o Briefing em anexo;
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g) a composição de pontos de contato com os diversos públicos constantes em briefing e
sua tangibilização em estratégia pertinente ao desafio proposto;
h) as referências estratégicas capazes de alimentar os pontos fundamentais do plano de
comunicação com destaque para as questões de público (quantitativas e comportamentais),
forma, temporalidade e meios utilizados.
11.3.3 Ideia Criativa - serão observadas nas propostas das licitantes:
a) sua adequação ao(s) desafío(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação da
Prefeitura conforme o Briefing em anexo.
b) sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida pela licitante;
c) sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo;
d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;
e) a originalidade da combinação dos elementos que a constituem;
f) a unidade entre as peças que compõem a campanha;
g) a simplicidade da forma sob a qual se apresenta, bem como sua capacidadede síntese;
h) sua pertinência às atividades da comunicação de utilidade pública da Prefeitura e à sua
inserção nos contextos social, político e econômico;
i) os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos exemplos de
peças e ou material apresentados;
j) a exequibilidade das peças e ou do material e sua composição imagética e de conteúdo;
k) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no material aos substratos
midiáticos e aos públicos propostos.
l) o manejo e adequação da linguagem e composição imagética, demonstrada em sua
unidade criativa e qualidade técnica e exemplos apresentados.
11.3.4 Estratégia de Mídia e Não Mídia - serão observadas nas propostas das licitantes:
a) o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de público
prioritário constantes no briefing e seus desdobramentos de target;
b) a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos, tanto demográficos quanto
psicográficos, bem como uso de fontes fiáveis;
c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças e/ou do material em relação
às duas alíneas anteriores, evidenciada pelo suporte de dados que norteiam essa simulação;
d) a pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos recursos de
comunicação próprios da Prefeitura;
e) a proporcionalidade na distribuição dos recursos entre suas alíneas;
f) a economicidade e consciência na aplicação da verba de mídia disponível, evidenciada
no plano simulado de distribuição das peças e/ou do material e suas justificativas táticas e
disponibilidade de métricas que as embasem;
g) a otimização da mídia segmentada, digital, alternativa e de massa;
h) a existência de descritivos claros, em valores percentuais e absolutos, capazes de
resumir a proposta apresentada e sua proporcionalidade.
11.3.5 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO — serão observadas nas propostas das
licitantes:
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a) A consonância da atual carteira com os problemas e desafios da Prefeitura;
b) a experiência e a formação dos profissionais da licitante em atividades publicitárias e de
comunicação integrada;
c) a adequação das qualificações e da quantificação desses profissionais à estratégia de
comunicação publicitária institucional da Prefeitura;
d) a adequação das instalações, da infraestrutura (física e de tecnologia da informação) e dos
recursos materiais e de segurança que estarão à disposição da execução do contrato;
e) a operacionalidade do relacionamento entre a Prefeitura e a licitante, esquematizado na
proposta, incluindo sistematização de reuniões e prazos de realização e alteração de peças,
fluxos de trabalho, além das demais questões que explicitam o funcionamento deste
relacionamento, tais como o trato das informações e segurança;
f) a relevância e a utilidade das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de
audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que a licitante colocará regularmente
à disposição da Prefeitura, sem ônus adicional, durante a vigência do contrato, bem como dos
periódicos assinados disponíveis para a equipe da licitante;
g) a existência de equipe dedicada/exclusiva discriminada de forma específica para o trato da
conta de comunicação institucional da Prefeitura, bem como a definição técnica dos
profissionais à disposição nesta condição.
11.3.6 REPERTÓRIO - serão observadas nas propostas das licitantes:
a) a ideia criativa e sua adequação e pertinência ao problema que a licitante se propôs a resolver
e ao segmento de atuação da Prefeitura;
b) a qualidade da execução e do acabamento da peça e/ou material, evidenciada pelas
dimensões técnicas de produção e construção criativa em cada um dos meios onde estas peças
foram inseridas;
c) a clareza da exposição das informações prestadas, tanto nas peças, quanto nos resumos que
tratam do caso em que elas estão inseridas;
d) a exequibilidade das soluções diante das verbas claramente propostas, pela facilidade de
implantação e sua relação particular com o impacto desejável junto aos públicos para as quais
foram desenvolvidas;
e) a diversidade de casos e sua aderência aos desafios presentes no manejo das questões de
comunicação da Prefeitura.
11.3.7 RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO - serão
observadas nas propostas das licitantes:
a) a evidência de planejamento publicitário detectada na transformação dos cenários
apresentados em novos dados e conclusões estratégicas a partir do briefing proposto pelo
cliente;
b) a consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução;
c) a relevância dos resultados apresentados a partir da solução de comunicação apresentada
pela licitante e dela derivados;
d) a concatenação lógica da exposição, incluindo a ordenação narrativa do caso.

11.4. DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
11.4.1 A nota da Proposta Técnica será apurada atribuindo aos quesitos ou subquesitos, no
máximo, os seguintes pontos, no total de 100 (cem), distribuídos conforme descritos nos
itens a seguir.
11.4.2 Raciocínio Básico: máximo de 10 (dez) pontos, da seguinte forma:
a) Clareza e embasamento no conhecimento das características gerais da comunicação de
utilidade pública da Prefeitura. - até 1,0 (um) ponto
b) Conhecimento genérico dos serviços prestados pela Prefeitura em todas as áreas
contempladas pelo edital. - até 2,0 (dois) pontos
c) Adequada compreensão da linha de atuação específica da Prefeitura tanto em sua missão
na construção de publicidades educativas, quanto no âmbito da linha de atuação em
questão. - até 3,0 (três) pontos
d) Acuidade de compreensão demonstrada em relação às necessidades de comunicação
dessa específica linha de atuação. - até 4,0 (quatro) pontos
11.4.3 Estratégia de Comunicação: máximo de 20 (vinte) pontos, da seguinte forma:
a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à qualificação das
campanhas institucional da Prefeitura e a(os) seus (s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou
específico, de comunicação; - até 5,0 (cinco)pontos
b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido
temático e do conceito propostos pela candidata e sua riqueza de desdobramentos positivos
para a comunicação institucional da Prefeitura com seus públicos; - até 5,0 (cinco) pontos
c) Desenvolvimento, adequação/pertinência e exequibilidade da estratégia de comunicação
publicitária proposta para a solução do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou
específico, de comunicação, incluindo as determinações do Planejamento capazes de guiar
as diretrizes criativas ede mídia da proposta; - até 6,0 (seis) pontos
d) a consistência lógica da argumentação apresentada em defesa da estratégia de
comunicação publicitária proposta e sua capacidade de articulação com os desafios de
comunicação, públicos e verba; - até 4,0 (quatro) pontos
11.4.4 Ideia Criativa: máximo de 21 (vinte e um) pontos, da seguinte forma:
a) Estratégia de comunicação que atenda a todos os pontos da campanha propostos em
briefing: - até 6,0 (seis) pontos
b) Capacidade de síntese da estratégia de comunicação e manejo/adequação da linguagem,
demonstrados em sua unidade criativa e qualidade técnica dos exemplos apresentados. até 4,0 (quatro) pontos
c) Cobertura de público envolvido pela linha de atuação contemplada pela estratégia
sugerida. - até 4,0 (quatro) pontos
d) Originalidade na combinação de seus elementos constitutivos revelada nos roteiros e
textos de peças publicitárias que se apresentarem e exequibilidade das soluções diante das
verbas propostas. - até 7,0 (sete) pontos
11.4.5 Estratégia de Mídia e Não Mídia: máximo de 14 (quatorze) pontos, da seguinte forma:
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a) Conhecimento de hábitos de comunicação do público envolvido com a linha de atuação
(psicográficos e sócio demográficos). - até 3,0 (três) pontos
b ) Capacidade analítica revelada no estudo desses hábitos e nas conclusões oferecidas à
formulação da mídia, bem como da busca de fontes para embasar estes dados; - até 3,0 (três)
pontos
c) Estudo de distribuição da verba da linha de atuação, em vista de suas diferentes necessidades
entre as diversas áreas de serviços da licitante, em particular a otimização da mídia segmentada,
digital, alternativa e de massa. - até 4,0 (quatro) pontos
d) Consciência e economicidade do plano geral de utilização da verba publicitária da linha de
atuação simulado na proposta, incluídas métricas e rentabilidades mensuráveis. - até 4,0
(quatro) pontos
11.4.6 Capacidade de Atendimento: máximo de 15 (quinze) pontos, da seguinte forma:
a) Capacidade geral de atendimento revelada pelo licitante, considerando a adequação das
instalações, da infraestrutura (física e em TI), dos recursos materiais,
da
quantidade
e
qualificação dos profissionais nos diferentes setores
da licitante colocados à disposição
da Prefeitura. - até 4,0 (quatro) pontos
b ) Sistemática de atendimento, revelada no julgamento dos quesitos: operacionalidade (fluxo e
normas), segurança, presteza no atendimento às solicitações e grau de liberdade conferido à
Prefeitura na escolha de soluções alternativas. - até 6,0 (seis) pontos
c) A existência de equipe dedicada/exclusiva para o trato da conta da Prefeitura bem como a
qualidade da definição técnica especificamente destes profissionais à disposição. - até 5,0
(cinco) pontos
11.4.7 Repertório: máximo de 10 (dez) pontos, da seguinte forma:
a) Capacidade técnica e artística revelada pela licitante no atendimento a outros clientes, de
acordo com as amostras de peças incluídas na proposta e aferidas pelos quesitos de concepção e
pertinência criativa; - até 4,0 (quatro) pontos
b ) A clareza da exposição das informações prestadas, tanto nas peças, quanto nos resumos que
tratam do caso em que elas estão inseridas; - até 2,0 (dois) pontos
c) Qualidade de execução e exequibilidade das soluções diante das verbas propostas e a
diversidade de casos e sua aderência aos desafios presentes no manejo das questões de
comunicação educativa e do setor público. - até 4,0 (quatro) pontos
11.4.8 Relato de Soluções de Problemas de Comunicação: máximo de 10 (dez) pontos, da
seguinte forma:
a) A evidência de planejamento publicitário; - até 2 (dois) pontos
b ) A consistência das relações de causa e efeito entre problema encontrado e a solução
proposta; - até 2 (dois) pontos
c) A relevância dos resultados apresentados diante dos desafios; - até 3 (três) pontos
d) Na concatenação lógica da exposição, incluindo a ordenação narrativa do caso. - até 3 (três)
pontos.
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11.5 DA ESCALA DE AYALIAÇAO
11.5.1 Os números de pontos indicados em cada quesito relacionado nos subitens
anteriores serão considerados, como notas máximas, para efeito de atribuição das notas.
11.5.2 A nota será atribuída partindo de uma escala de 0,0 (zero) ponto até a quantidade
máxima de pontos indicada em cada quesito, efetuando-se os cálculos com, no máximo,
duas casas decimais.
11.5.3 Para efeito de aferição da nota de cada quesito ou subquesito, os membros da
Subcomissão Técnica utilizarão como pontuação 05 (cinco) NÍVEIS DE NOTAS, de
acordo com escala aqui proposta referente à nota máxima de cada quesito ou subquesito:
1 Não abordado ou Erroneamente abordado -0% da nota máxima
2 Insuficientemente abordado - 30% da nota máxima
3 Parcialmente abordado - 50% da nota máxima
4 Satisfatoriamente abordado - 70% da nota máxima
5 Totalmente abordado - 100% da nota máxima
11.5.4 Para efeito de avaliação do item do conteúdo de cada quesito ou subquesito, os
membros da Subcomissão Técnica utilizarão como referência os seguintes conceitos para
cada um dos níveis de avaliação:
Não abordado ou Erroneamente abordado - Quando a proposta não contempla e/ou
contempla de forma errônea ou inadequada os aspectos que constituem o quesito ou
subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no edital para o
aspecto para ser avaliado, contendo grandes desvios e/ou erros grosseiros, e pouco
compatíveis com o critério.
Insuficientemente abordado - Quando a proposta contempla de forma insuficiente
(claramente incompleta) os aspectos que constituem o quesito ou subquesito em
julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no edital para o aspecto a ser
avaliado, com pequenos e não relevantes desvios do solicitado.
Parcialmente abordado - Quando a proposta contempla alguns aspectos relevantes do
quesito ou subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no edital,
atendendo a normativa técnica com omissões relevantes, mas sem desvios do solicitado.
Satisfatoriamente abordado - Quando a proposta contempla os principais aspectos que
constituem o quesito ou subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios
estabelecidos no edital, atendendo a normativa técnica.
Totalmente abordado - Quando a proposta contempla integral e exatamente os aspectos
que constituem o quesito ou subquesito em julgamento conforme briefing e critérios
estabelecidos no edital, sem desvios e, apresentando, quando possível, soluções com
elementos de destaque e diferenciado entendimento do critério.

11.5.5 A nota de cada quesito corresponderá à média aritmética das notas atribuídas por cada
membro da Subcomissão Técnica, a qual deverá elaborar ata de julgamento dos quesitos e
subquesitos da proposta técnica, bem como de planilhas com as pontuações e respectiva
justificativa escrita das razões que fundamentaram tais pontuações em cada caso, de acordo
com os incisos IV, V e VI do § 4o do art. 11 da Lei n° 12.232/2010.
11.5.6 A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a
diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte porcento) da pontuação
máxima atribuída a cada candidata no quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das
avaliações, de conformidade com os critérios objetivos previstos neste Edital.
11.5.7 Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito, os membros
da Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão registrar em
ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será
assinada por todos os membros da Subcomissão e passará a compor o processo desta licitação.
11.6 DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
11.6.1 Será desclassificada a Proposta que:
a) não atender às exigências do edital, do projeto básico e de seus anexos;
b) não alcançar, somadas todas as etapas, a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos;
c) obtiver pontuação 0,00 (zero) em quaisquer dos quesitos.
11.7 DA ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA
11.7.1 As propostas técnicas serão classificadas pela ordem decrescente de pontuação,
considerando o somatório de pontos atribuídos aos quesitos, respeitado o mínimo de 50
(cinquenta) pontos para classificação.
12. PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
12.1 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS - Depois de verificado o
cumprimento das disposições do edital, a Comissão Permanente de Licitação procederá à
avaliação dos itens de cada proposta de preço, conjuntamente, de acordo com os critérios
estabelecidos na tabela a seguir:
ITEM
OBJETO
01
Percentual de desconto a ser concedido à
Prefeitura Municipal de Cajazeiras sobre
os custos internos dos serviços executados
pela licitante, a ser concedido ao
Anunciante, baseados na tabela de preços
do Sindicato das Agências de Propaganda
na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a

NOTA
Desconto inferior a 20 %:
Nota = 0,00

Desconto igual ou superior a
20%:
N = 0,5 x desconto
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proposta
vencedor.

apresentada

pelo

licitante

Percentual Mínimo: 20%
02

03

Honorários (em percentual), incidentes
sobre os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes à produção e à
execução técnica de peça e ou material
cuja distribuição não lhe proporcione o
desconto de agência concedido pelos
veículos de divulgação, nos termos do art.
11 da Lei n° 4.680, de 1965.

Honorários superior a 15%:
Nota = 0,00

Honorários igual ou inferior a
15%:
N = 3,0 x (15,0 - Honorários)

Percentual máximo: 15%
Honorários (em percentual), incidentes Honorários superior a 10%:
sobre os preços dos bens e dos serviços Nota = 0,00
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução
pesquisas e de outros instrumentos
avaliação
e
de
geração
conhecimento pertinentes ao objeto
contrato;

de Honorários igual ou inferior a
de 10%:
de
do
N = 3,0 x (10,0 - H onorários)

II. à renovação do direito de autor e
conexos e aos cachês, na reutilização
de peça ou material publicitário,
exclusivamente
quando
a
sua
distribuição/veiculação
não
lhe
proporcione o desconto de agência
concedido
pelos
veículos
de
divulgação, nos termos do art. 11 da
Lei n° 4.680/1965;
III.
à
reimpressão
publicitárias.

04

de

peças

Percentual máximo: 10%
Honorários (em percentual), incidentes

Honorário superior a 15%:
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sobre os preços dos bens e dos serviços Nota = 0,00
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da
licitante,
referentes
à
criação,
à Honorários igual ou inferior a
implementação e ao desenvolvimento de 15%:
formas inovadoras de comunicação
publicitária, destinadas a expandir os N = 3,0 x (15,0 - Honorários)
efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, em consonância com novas
tecnologias.
Percentual máximo: 15%
Observação: para efeito de cálculo das notas de cada licitante, os termos desconto e
honorários serão substituídos nas fórmulas da coluna Notas pelas respectivas
percentagens que constarem de sua Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o
símbolo

12.2. A nota geral de cada Proposta de Preços será obtida mediante o somatório das notas
atribuídas à totalidade dos quesitos constantes na tabela acima.
12.2.1 A Proposta de Preços que obtiver a maior nota será considerada como a de menor preço.
12.2.2 Se houver empate, será considerada como de menor preço a Proposta que apresentar,
sucessivamente:
3 o menor percentual de honorários mencionados na alínea ‘b’ do subitem
10. 2 . 1;
3 o menor percentual de honorários mencionados na alínea ‘d’ do subitem
10. 2 . 1;
3 o menor percentual de honorários mencionados na alínea ‘c’ do subitem
10. 2 . 1;
3 o maior percentual de desconto mencionado na alínea ‘a’ do subitem 10.2.1.
12.2.3 Será desclassificada a Proposta de Preços que apresentar preços baseados em outra
Proposta ou que contiver quaisquer itens condicionantes para a entrega dos serviços.
12.2.4 Se houver divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, a
Comissão de Licitação considerará o preço por extenso.
12.2.5 As propostas de preço, que apresentarem descontos sobre os custos internos
baseados na tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba
SINAPRO-PB inferiores a 20% (vinte por cento), serão DESCLASSIFICADAS.
12.2.6 As propostas de preço serão DESCLASSIFICADAS, caso apresentem honorários
superiores a:
- 15% (quinze por cento) sobre os preços dos bens e dos serviços especializados
prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à
produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe proporcione
o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da
Lei n° 4.680, de 1965;
- 10% (dez por cento) sobre os preços dos bens e dos serviços especializados
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prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de
peça
ou
material
publicitário,
exclusivamente
quando
a
sua
distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
- 15% (quinze por cento) os preços dos bens e dos serviços especializados
prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à
criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em
consonância com novas tecnologias.
12.2.7 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de apresentar documentos ou
apresentá-los em desacordo com as normas deste Edital, bem como as com preços
manifestamente inexequíveis, observando-se o disposto no artigo 48 da Lei n° 8.666/93.
12.2.8 Não se admitirá proposta que apresente preços excessivos, simbólicos, irrisórios, ou
de valor zero, ou incompatíveis com os preços de mercado, observado o disposto no § 3o
do art. 44 da Lei n° 8.666/93.

13. JULGAMENTO FINAL
13.1 O julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços será feito de acordo com o rito
previsto na Lei n° 8.666/1993 para o tipo Melhor Técnica.
13.2 Se a licitante mais bem classificada não tiver apresentado a Proposta de menor preço e
nem concordado em praticá-lo, nos termos da negociação prevista no inciso II, § Io do art.
46 da Lei n° 8.666/93, a Comissão de Licitação adotará negociação idêntica,
sucessivamente, com as demais licitantes, observada a ordem de classificação, até a
consecução de acordo para a contratação prevista no presente certame, observada a mesma
previsão legal.
13.3 A licitante que não concordar em praticar a Proposta de menor preço perderá o direito
à contratação, não lhe cabendo nenhum tipo de indenização.
14. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
14.1 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da assinatura do
contrato, a contratada deverá comprovar que possui estrutura de atendimento compatível
com os serviços a serem prestados à CONTRATANTE, representada, no mínimo, pelos
seguintes profissionais:
a) 02 (dois) na área de atendimento - sendo 01 (um) exclusivo para atendimento para a
Prefeitura;
b) 01 (um) na área de criação;
c) 01 (um) nas áreas de produção impressa e eletrônica;
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14.3 Os serviços deverão ser executados e entregues, conforme venham a ser solicitados pela
Prefeitura, no prazo estabelecido na Ordem de Execução de Serviços, a contar da emissão da
mesma.
14.4 Todos os serviços a serem prestados pela Contratada deverão ser precedidos da
apresentação do competente projeto de apropriação de custos, o qual, após aprovação da
Prefeitura gerará a expedição de Ordem de Execução de Serviços (AUTORIZAÇÃO DE
PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO), conforme modelo definido pela Prefeitura, onde constarão as
especificações dos serviços, os preços (planilhas de custos/orçamento) e os prazos de execução,
devendo o valor de cada um dos serviços ser orçado em função dos custos respectivos,
obedecendo-se, rigorosamente, à sua compatibilidade com os preços de mercado, sob pena de
responsabilidade civil.
14.5 Todos os serviços realizados serão documentados através da apresentação dos respectivos
comprovantes de produção/veiculação, cópias das faturas e duplicatas quitadas, emitidas pelos
fornecedores.
14.6 Os serviços serão executados pela Contratada com o fornecimento de toda mão-de- obra,
materiais, equipamentos e demais despesas necessárias à execução do objeto, sendo permitida a
subcontratação parcial dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES necessários ao cumprimento do
objeto licitado, desde que previamente submetida à anuência da Prefeitura, ficando a
Contratada responsável pela integral execução da subcontratação, arcando integralmente com
os encargos de qualquer natureza dela decorrentes.
14.7 Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante poderão
fornecer aos contratados bens ou serviços especializados relacionados com as atividades
complementares da execução do objeto do contrato, nos termos do § l°do art. 2o da Lei n°
12.232/2010.
14.7.1 O fornecimento de bens ou serviços especializados em conformidade com o previsto no
subitem anterior exigirá sempre a apresentação pela contratada ao contratante de 3 (três)
orçamentos obtidos no mercado do ramo do fornecimento pretendido.
14.7.2 No caso do subitem anterior, a contratada procederá à coleta de orçamentos de
fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e
realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver
valor superior a 0,5% (meio por cento) do valor global do contrato.
14.7.3 O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte porcento) do
limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, está
dispensado do procedimento previsto no subitem anterior.
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14.8 As informações sobre a execução do contrato serão divulgadas no Portal da
Transparência, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados.
14.9 As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de
serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação.
14.10 A agência contratada deverá, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a
extinção do contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e
das peças publicitárias produzidas.
14.11 Os originais dos materiais desenvolvidos para a execução dos serviços (arte,fotolito,
VT, filmes, etc.), inclusive fotos compradas para uso em outdoor ou peça gráfica, ficarão
sob a guarda da(s) Contratada(s), mas disponíveis a qualquer tempo para a Prefeitura, que
poderá a seu critério, requisitar cópias dos originais para comprovação da prestação dos
serviços e arquivo próprio vedado à transferência a agentes de qualquer espécie ou uso,
além das finalidades solicitadas em plano de campanha específica.
14.12 Quanto aos DIREITOS AUTORAIS, serão observadas as seguintes disposições:
a) A CONTRATADA cede à CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos
patrimoniais de uso de idéias (incluídos os estudos, análises e planos), peças (material
gráfico, eletrônico e multimídia), softwares, CDs, composições, arranjos, execução de
trilha sonora e j inglês, animação, pantomima, publicações editoriais e quaisquer outras
modalidades de publicidade existentes ou que venham a ser inventadas de sua propriedade,
concebidos, criados e produzidos em decorrência deste contrato.
b) A cessão de que trata a alínea anterior “a)” será por tempo indeterminado, ficando
vedada à CONTRATADA a cobrança de qualquer remuneração adicional ou especial,
mesmo após a vigência do contrato.
c) A CONTRATANTE poderá, a seu critério, utilizar os direitos cedidos, diretamente ou
através de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência do contrato, ou após o
prazo de vigência, inclusive em caso de rescisão, não cabendo à CONTRATADA qualquer
espécie de remuneração.
d) A juízo da CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão ser
reutilizadas por outros órgãos da Administração Direta ou Indireta da Prefeitura Municipal
de Cajazeiras, sem que caiba a eles ou à CONTRATANTE qualquer ônus perante a
CONTRATADA.
e) Caberá a esses órgãos ou entidades, diretamente ou por intermédio das agências de
propaganda com que mantenham contrato, quando couber, efetuar o acordo comercial com
os eventuais detentores dos direitos de autor e conexos relacionados com a produção
externa das peças a serem reutilizadas.
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f) Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam direitos de autor e
conexos, a CONTRATADA solicitará dos fornecedores orçamentos que prevejam a cessão dos
respectivos direitos patrimoniais pelo prazo definido pela CONTRATANTE.
g) A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e
conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de cessão e condicionará a contratação
ao estabelecimento, no ato de cessão, orçamento ou contrato, de cláusulas em que o fornecedor
garanta a cessão pelo prazo definido pela CONTRATANTE em cada caso e se declare ciente e
de acordo com as condições estabelecidas nas alíneas seguintes “h)” e “i)”.
h) Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual a ser pago
pela CONTRATANTE em relação ao valor original dos direitos patrimoniais de autor e
conexos será de, no máximo, 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos
inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três simples.
i) Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual em relação
ao valor original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas a essas peças, a ser pago
pela CONTRATANTE aos detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos dessas
obras, será de, no máximo, 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos
inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três simples.

15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, através de depósito bancário, em
conta corrente da CONTRATADA e, se houver, de sua respectiva SUBCONTRATADA, em
até 20 (vinte) dias úteis do mês seguinte ao da prestação do serviço, ficando condicionado a
execução dos serviços e terá as parcelas apuradas mensalmente que corresponderão aos
serviços atestados efetivamente no período de cada mês civil, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, e atesto do gestor técnico da contratação, designado pela CONTRATANTE;
15.2 O pagamento à CONTRATADA corresponderá, apenas, ao valor da parte que lhe cabe
diretamente, ou seja: custos internos, referentes à criação e finalização de peças publicitárias;
honorários, incidentes sobre os custos comprovados de outros serviços, cuja produção seja
incumbida a terceiros (subcontratados) e desconto padrão de agência, calculado sobre o valor
bruto dos serviços de veiculação, cujo valor corresponde ao desconto concedido pelos veículos
de mídia ao anunciante/contratante, a título de remunerar as agências de publicidade e
propaganda pela criação/produção de conteúdo e intermediação, conforme preceitua as
Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP - Conselho Executivo das
Normas;
15.3 O pagamento à(s) SUBCONTRATADA(s), corresponderá ao valor dos serviços e/ou
produtos por ela(s) fornecidos e, no caso de mídia, veiculados;
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15.4 Devem ainda ser observadas por parte da CONTRATANTE as seguintes
recomendações, no que se refere ao pagamento da CONTRATADA e, no que couber, de
sua(s) respectiva(s) SUBCONTRATADA(S):
a ) Caso a Nota Fiscal/Fatura seja apresentada após o prazo constante deste item, esta será
paga em até 10 (dez) dias a contar de sua apresentação;
b) Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu
pagamento, a CONTRATADA deverá substituí-la, devendo o prazo para pagamento tanto
à CONTRATADA como a(s) sua(s) respectiva(s) subcontratada(s), passar a ser contado da
data de apresentação, pela CONTRATADA, da nova fatura, nos termos do subitem
anterior;
c) A devolução da Fatura não aprovada pela CONTRATANTE, por conter incorreções,
não poderá servir de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos
serviços;
d) As faturas deverão ser entregues na sede da Prefeitura, até o 5o (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da prestação dos serviços faturados, devidamente acompanhadas de cópia de
comprovantes de quitação das obrigações patronais referentes ao mês anterior da prestação
dos serviços faturados. Após análise técnica feita pelo gestor da contratação sobre os
serviços realizados, que, se aprovadas, as referidas faturas serão atestadas e enviadas ao
setor financeiro da CONTRATANTE, para análise fiscal e posterior pagamento;
e) Serão descontados, mensalmente, da fatura os valores decorrentes de indenizações ou de
multas eventualmente registradas;
f) A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no
todo ou em parte, caso seja constatado que a CONTRATADA não cumpriu quaisquer das
obrigações contratuais assumidas;
g) Os períodos de atraso por culpa da CONTRATADA e aqueles decorrentes de atrasos
nos pagamentos, motivados pela não aprovação dos documentos de cobrança devido a
incorreções por parte da CONTRATADA, não serão computados para efeito de atualização
monetária de preços;
h) O pagamento fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da
CONTRATADA e, no que couber, de suas respectivas SUBCONTRATADAS, devendo
i) estas apresentarem, antes de cada pagamento, certidão negativa de débitos, dentro do
prazo de validade, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e CND
Trabalhista, sob pena de suspensão de pagamento;
j) Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada de acordo com os itens e
valores exigidos e negociados no momento da licitação, devendo a CONTRATADA emitir
fatura contra a CONTRATANTE, referente ao desconto padrão de agência, quando for o
caso, conforme preceitua as Normas Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP
-Conselho Executivo das Normas;
k) A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência,
quando da utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a esta tenham sido
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eventualmente concedidos por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária
pertinente ao contrato;
l) Sobre o valor das faturas de serviços de veiculação que tenham sido contemplados com
“desconto de agência” não incidirão os honorários sobre os serviços e suprimentos externos
contratados;
m) Os honorários sobre os custos comprovados dos serviços autorizados e executados por
terceiros não deverão incidir sobre os tributos que forem adicionados aos preços desses
serviços;
n) Na reutilização de peças publicitárias por período igual ao inicialmente pactuado, o
percentual sobre o cachê original a ser pago pela CONTRATANTE a atores, modelos e
locutores, pelos direitos de uso de imagem e som de voz, será de, no máximo, 50%(cinquenta
por cento);
o) Na reutilização de peças publicitárias por período igual ao inicialmente pactuado, o
percentual sobre o valor dos direitos autorais de obras consagradas incorporadas a peças
publicitárias a ser pago pela CONTRATANTE aos detentores desses direitos será de, no
máximo, 50% (cinquenta por cento).

16. DA HABILITAÇÃO
16.1 Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar a documentação comprobatória
necessária à qualificação prevista na Lei n° 8.666/93.
16.2 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para o objeto, conforme disciplinado no edital.
16.3 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1 Caberá à licitante vencedora, além do constante neste Projeto Básico, o cumprimento das
seguintes obrigações:
17.1.1 Prestar os serviços objeto do contrato, de acordo com as condições definidas neste
Projeto Básico;
17.1.2 Efetuar a entrega dos serviços licitados de acordo com as condições definidas neste
Projeto Básico;
17.1.3 Apresentar ao Contratante provas do produto para aprovação, tantas vezes quantas
forem necessárias;
17.1.4 Refazer, sem custo para o Contratante, todo e qualquer procedimento, se verificada
incorreção e constatado que o erro é de responsabilidade da Contratada;
17.1.5 Os produtos somente deverão ser executados, após aprovação, pelo responsável ou
fiscal do contrato, da prova apresentada pelo Contratante;
17.1.6 Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos, bem

como por todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos;
17.1.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo fiscal do contrato;
17.1.8 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem
como os tributos resultantes do cumprimento do contrato;
17.1.9 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes
de representante ou preposto para tratar com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, sobre
assuntos relacionados à execução do contrato;
17.1.10 Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com os serviços
prestados.

17.1.11 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer
outra informação acerca das atividades, objeto deste Projeto Básico, sem prévia
autorização do contratante;
17.1.12 Manter sob sigilo e confidencialidade, não divulgando dados, informações,
documentos e processos aos quais tiver acesso em decorrência da execução dos serviços
contratados;
17.1.13 Informar ao Contratante qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize
o fornecimento do objeto licitado;
17.1.14 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e
neste Projeto Básico;
17.1.15 Manter atualizados, para fms de pagamento, a Certidão Negativa de Débito CND, junto aos órgãos competentes;
17.1.16 Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões
dos fornecimentos, nos termos do artigo 65, § Io, da Lei 8.666/1993;
18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
18.1 Proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pactuados;
18.2 Aprovar, antes da produção, a amostra dos materiais apresentados pela Contratada;
18.3 Acompanhar/fiscalizar a execução do contrato;
18.4 Avaliar o nível dos serviços prestados sob os aspectos quantitativo e qualitativo
durante o prazo do contrato;
18.5 Rejeitar, no todo ou em parte, o material produzido fora dos padrões de qualidade
exigidos pelo Contratante e que esteja em desacordo com as especificações deste Projeto
Básico;
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18.6 Efetuar as retenções e recolhimentos dos tributos e contribuições devidas sobre o valor
da fatura fornecida pela Contratada, na forma da legislação vigente;
18.7 Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos
serviços contratados;
18.8 Notificar, por escrito, à Contratada, sobre ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a devida correção;
18.9 Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser
processados na próxima fatura emitida pela contratada.
18.10 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio, as falhas detectadas e
comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas;
18.11 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Projeto
Básico.
19. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
19.1 E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
20. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
20.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados.

20.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato, sendo este
representante responsável por verificar a prestação do serviço de acordo com os critérios
estabelecidos neste Projeto Básico.
20.3 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a
aplicação de sanções administrativas.
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21.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei n°
8.666 de 1993, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções
previstas no edital e na minuta do contrato:
21.1.1 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que
couber, as disposições da Lei n° 8.666, de 1993.
21.2 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.3 As sanções previstas no edital e na minuta do contrato serão aplicadas de acordo
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar da intimação do ato.
22.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO

22.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, para o exercício de
2022, Classificação Funcional Programática da Despesa.
22.2 O valor anual estimado para a presente contratação é de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais).
23. DOS ANEXOS
23.1 Constituem anexos deste projeto básico, dele fazendo parte integrante, o Briefing , o
Modelo de Proposta de Preços e a Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda na
Paraíba SINAPRO-PB.

Cajazeiras/PB, 01 de junho de 2022.
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ANEXO
BRIEFING
Breve Resumo de dados históricos e geográficos

A história do município de Cajazeiras remonta ao século X V III, quando foi em ancipado em 22
de a go sto de 1863.
C o nh ecid a com o "a Terra que ensinou a P araíb a a ler", teve origem na Fazen da Cajazeiras,
onde um d o s s e u s herdeiros, Inácio de S o u s a Rolim, fundou um colégio salesiano, a "C a s a
Esco la", um internato por onde p assaram , entre outros ilustres paraibanos, o Padre Cícero.
Atualm ente esta e sco la é representada pelo C o lé gio D io ce sa n o Padre Rolim.
Localizado no Sertão do E sta d o da Paraíba, distante a 475 km da capital Jo ão P e sso a ,
atualmente tem um a população de 62.289 habitantes ( IB G E 2020), com ID H médio de 0,679
(PN U D /2010).
O s principais vetores da econom ia vem do setor terciário, onde cerca de 4 0 % da população
econom icam ente ativa trabalha no setor de serviços, e aproxim adam ente 2 0 % no com ércio
local.
O município tem um a renda per capta de R $ 503,88 ( IB G E 2010), que traz en orm es d esafios
ao poder público, para atender a s m ais d ive rsas n e ce ssid ad e s da população, potencializadas
com o s reflexos da P ande m ia há m ais de dois anos.
M e sm o priorizando a s a ç õ e s de com bate ao Coronavírus, de form a incessante, em várias
frentes, com destaque a o s Centros de Referência da Covid-19, fazendo C ajazeiras a cidade
que m ais testou no Sertão, a A dm inistração Municipal não parou a s obras e a ç õ e s d a s outras
áreas, em tod as a s regiões do município.
S ã o investim entos em todos o s setores, tra n sp a ssa n d o Educação, Saúd e, M eio Ambiente,
Cultura, Transparência, Esportes, A ç ã o Social, entre outras.
O b ra s com o pavim entação e asfaltam ento de ruas, construção de rotatórias, praças, reforma
de esco las, reforma e construção de unidades de saúde, do Centro de C om ercialização de
Frutas, entre outras, sinalizam que a cidade fom enta a retom ada da econom ia, im pulsionando
toda a região.
M e sm o diante de tod as a s adversidades, a Prefeitura m antém em dia o seu calendário de
p agam ento de servidores e conseguindo, inclusive, realizar o pagam ento antecipado do 13°
salário, reflexo da eficiência fiscal da gestão.
D e s s a forma, é n e cessária um a cam p an h a publicitária que informe à população que, ao
tem po em que o s cuidados na área da Saú d e, especialm ente (m as não exclusivam ente)
d ed icad o s ao com bate da P an de m ia não ce ssaram , o M unicípio acelerou o s investim entos
em o b ras e a ç õ e s à população, n a s m ais d ive rsas áreas, proporcionando desenvolvim ento e
m elhores cond ições de vida à população.
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Mister se faz com unicar ao m unícipe d a s a ç õ e s e p ro gram as atualmente d isponíveis à
população, bem com o atualizar a s inform ações acerca d a s m ais importantes obras em
andam ento, que facilitarão a vida do cajazeirense e de se u s visitantes.

Informações Relevantes:

a)

O s asp e cto s de marketing e co m unicação e seu delineam ento deverão ser levados em
conta;
b ) T o d o o e sco p o de mídia deverá ter a d efesa técnica sobre o s m eios/veículos utilizados;
c) A s inform ações e o am paro para o delineam ento da cam p an h a devem ser retirados em
fonte pública, a partir da imprensa, ou no site oficial da Prefeitura Municipal de cajazeiras:
(www.cajazeiras.pb.gov.br).

Objetivo de Comunicação:
D ivulgar a s principais obras e a ç õ e s d ese n vo lvidas pela Prefeitura de Cajazeiras, m a s sem
perder o foco no enfrentamento à P an de m ia do Coronavírus, para que o s se u s habitantes e
visitantes p ossam , ao m e sm o tempo, ter a se gu ran ça da ad o ção do cumprimento fiel d as
m ed id as restritivas im p ostas pela legislação, m a s se m perder o foco na retom ada d a s
atividades e con ô m icas que geram em prego e renda.

Objetivo de Mídia:
A proposta seria dentro do Planejam ento de M ídia apresentado, aplicar o orçamento
estipulado dentro de um período de 30 (trinta) dias, fazendo com que a verba tenha
rentabilidade em veiculação que atinja toda a população do município, de form a rápida, clara
e objetiva.

Meios de comunicação e frequência:
Proporcional ao investimento e realidade da região e o seu público-alvo.

Verba:
P ara aplicar em cu sto s de criação, produção e veiculação c ro ssm e d ia podem ser aplicados
R $ 100.000,00 (cem mil reais) na cam p an h a proposta.

Público-Alvo:
Adultos, m aiores de 16 anos, m oradores do município de Cajazeiras

Cajazeiras, 01 de julho de 2022

Prefeitura Municipal do Cajazeiras
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ANEXO
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A COMISSÃO DE LICITAÇAO
Ref.: - CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços de publicidade da licitação em
referência.
1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL:
AGÊNCIA e N° DA CONTA CORRENTE:
2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1 A proponente conhece e aceita os termos do instrumento convocatório que rege a presente

licitação bem como a minuta de contrato que o integra.
3. REMUNERAÇÃO
3.1 Declaramos que na vigência do contrato a ser assinado com este Órgão adotaremos:
a) O desconto de ______ _% (_
Jsobrc os custos internos dos serviços
executados pela licitante, a ser concedido ao Anunciante, baseados na tabela de preços do
Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB;

b) Honorários de____
J a serem cobrados à Prefeitura Municipal
_ % C
de Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à produção e à execução
técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários d e ________% (______________
J a serem cobrados à Prefeitura Municipal
de Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou
material publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos
do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.

d) Honorários de
J a serem cobrados à Prefeitura Municipal
de Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à criação, à
implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária,
destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com
novas tecnologias.

3.2 Os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade e não nos assistirá o
direito de pleitear, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
3.3 O prazo de validade desta Proposta de Preços é d e _________ (_______________ )
dias corridos, contados de sua apresentação.
4. Outras declarações
4.1 Estamos cientes e de acordo com as disposições alusivas a direitos patrimoniais de
autor e conexos constantes no edital e seus anexos, bem como, no que diz respeito ao
tratamento dos direitos autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias que vier
a produzir, que:
- para os direitos de autoria intelectual (criação, textos, produção, direção, trilha
sonora original, arte-fínalização e assemelhados), há cessão, durante a vigência do
contrato, dos direitos patrimoniais de uso à Prefeitura;
- para os direitos de imagem (atores e modelos) e de obras artísticas
preexistentes (ou de sua reprodução), há o licenciamento de uso, durante o prazo de
duração do contrato, com a definição de um percentual de até 50% do cachê original ou
da licença original de uso, conforme o caso;
- constaremos, em destaque, em todos os orçamentos de produção de peças
publicitárias, os valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas
preexistentes, inclusos nos orçamentos.
4.2 Estamos cientes de que o ANUNCIANTE procederá à retenção de tributos e
contribuições nas situações previstas em lei.
4.3 Comprometemo-nos a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas
negociações comerciais junto a fornecedores de bens e de serviços especializados e a
veículos de divulgação, transferindo ao ANUNCIANTE todas as vantagens obtidas, nos
termos do disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei n.° 12.232/2010.
4.4 Afirmamos que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com materiais,
mão-de-obra e respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes e demais
despesas necessárias à execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive cessão de
direitos autorais.
4.5 Esta Proposta de Preços está em conformidade com o Edital da licitação em referência.
_______________ ,

de 2022.

ASSINATURA E CARIMBO DA AGÊNCIA
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00001/2022

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB, toma público, para conhecimento dos interessados, que se encontra
aberto processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00001/2022, do tipo
MELHOR TÉCNICA, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório
obedecerá ao disposto na Lei n° 12.232/2010 e n° 8.666/1993 e modificações posteriores, bem como a
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:.....

HORÁRIO:....
ENDEREÇO: Avenida Joca Claudino, s/n, Tancredo Neves, Cajazeiras/PB

Retirada do Edital: No endereço eletrônico https://caiazeiras.pb.aov.br/index.php. e por e-mail para o seguinte
endereço eletrônico cplprefeituracaiazeiras@gmail.com e ainda no endereço acima citado no horário das 08h
às 13h (nesta opção dispor de dispositivo pendrive para retirada do Edital).
Recebimento e abertura das propostas Técnicas:

Local: Avenida Joca Claudino, s/n, Tancredo Neves, Cajazeiras/PB
Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Dia: (................)
Horário: (................ )

Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83)3531-2534
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IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO LICITANTE
Órgão Licitante: Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Endereço: Rua Coronel Juvêncio Carneiro, n° 253, Centro, Cajazeiras/PB
Telefone: (83)3531-4383
Endereço da CPL: Avenida Joca Claudino, s/n, Tancredo Neves, Cajazeiras/PB
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Horário de Expediente da Comissão: 08:00hs às 13:00hs

PREÂMBULO
O Órgão Licitante, devidamente qualificado acima, por sua Comissão Permanente de Licitação, conforme
autorização do (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Gestor (a), de conformidade com o disposto na Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para dar ciência aos
interessados, que fará realizar a seguinte licitação:
Concorrência Pública n°. 00001/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
Data da
do certame:
Horário
Local:
mantendo-se a distância adequada entre as pessoas presentes, devendo

OBRIGATORIAMENTE estar usando mascara, entre outras medidas, conforme recomendações dos órgãos
de saúde e vigilância sanitária.
A presente licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo Melhor Técnica, na forma de execução
indireta, sob a égide da Lei n° 12.232/2010, e, subsidiariamente, pelas Leis n° 4.680/1965, 8.666/1993,
9.648/1998, Lei Complementar n° 123/2006 e pela Lei Complementar 147/2014, obedecendo às exigências e
condições estabelecidas neste Edital.
1.

OBJETO, VALOR, FONTE DE RECURSOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

1. 1.
O objeto da licitação é a prestação de serviços de propaganda e publicidade institucional, conforme a
Lei n° 12.232/2010, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente, que tenham por
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação, a execução externa, a distribuição de publicidade de caráter institucional de competência do
Município.

1.2.
Também fazem parte do objeto do certame, como atividades complementares, os serviços
especializados pertinentes:
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento relativos à execução do contrato;
b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada a
expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias;
c) à produção e à execução técnica das peças e/ou material criados pela agência contratada.

Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83)3531-2534
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1.2.1. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem 1.1 terão a

finalidade específica de:
a) gerar conhecimento sobre o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, o públicoalvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;
b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;
c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias realizadas em
decorrência da execução do contrato.
1.2.2. É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações, previstas na alínea “a” do subitem 1.1, de matéria
estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto do contrato de
prestação de serviços de publicidade.
1.2.3. A contratação dos serviços, elencados no objeto, tem como objetivo o atendimento ao princípio da
publicidade e ao direito à informação, por meio de ações que visam difundir idéias e princípios, posicionar
instituições e programas, disseminar iniciativas e políticas públicas, ou informar e orientar o público em geral.
1.2.4. O planejamento, previsto no item 1, objetiva subsidiar a proposição estratégica das ações publicitárias,
tanto nos meios e veículos de divulgação tradicionais (off-line) como digitais (on-line), para alcance dos
objetivos de comunicação e superação dos desafios apresentados e devem prever, sempre que possível, os
indicadores e métricas para aferição, análise e otimização de resultados.
1.3.
E vedado incluir outros serviços não previstos nos itens 1 e 1.1, em especial as atividades de
promoção, de patrocínio, de relações públicas, de assessoria de comunicação e de imprensa e a realização de
eventos festivos de qualquer natureza, conforme preconiza a Lei n° 12.232/2010.
1.3.1. Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem anterior, os patrocínios publicitários
de projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que funcionem como veículos de divulgação.
1.3.2. Os patrocínios publicitários, mencionados no item 1.3.1, os quais não são vedados, correspondem aos
projetos de mídia realizados por meio da compra de espaços e/ou tempo publicitários em veículos de
comunicação e divulgação, decorrentes da necessidade de associar uma marca, produto ou mensagem à
transmissão de algum evento e/ou projeto esportivo, cultural, informativo ou de entretenimento.
1.4.
Os serviços abrangem as ações de publicidade institucional e de utilidade pública, sobre todos os
assuntos e temas de competência ou interesse do Poder Executivo.
1.5.
A agência atuará por ordem e conta do ANUNCIANTE, em conformidade com o art. 3o da Lei n°
4.680/1965, na contratação de fornecedores de bens e de serviços especializados, para a execução das
atividades complementares de que trata o subitem 1.1, e de veículos de divulgação, para a transmissão de
mensagens publicitárias.
1.6.
Os recursos orçamentários ao cumprimento do contrato decorrente desta Licitação serão oriundos da
fonte orçamentária dos Recursos Ordinários da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, dentro da previsão
orçamentária para gastos com divulgação institucional, publicidade e propaganda, estimados em RS
700.000,00 (setecentos mil reais).
1.7.
As despesas decorrentes da presente licitação serão com recursos:

02.150 Secretaria Municipal de Comunicação
04 122 2002 2006 Manutenção da Publicidade Institucional do Município
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos
1.8.
A Contratante se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba indicada no
item 1.6.
Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
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O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com eficácia legal após a publicação do seu
extrato na Imprensa Oficial, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666,
de 1993.
1.9.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da Lei 8.666/93, desde
que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta
Concorrência.
1.9.2. No interesse da Contratante, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos Io e 2o, da Lei n°.
8.666/93.
1.9.2.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários;
1.9.

2. EXAME E/OU OBTENÇÃO EDITAL
2.1
Este Edital, com seus elementos constitutivos, será obtido pelos interessados, nos dias úteis, de

segunda à sexta-feira, no horário das 08:00h às 13:00h (nesta opção dispor de dispositivo pendrive para
retirada do Edital), a partir da data da sua emissão, na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada no
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, na página oficial da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, no
endereço https://caiazeiras.pb.gov.br/index.php.
3. DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
3.1 Esta Concorrência será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, exceto a
análise e julgamento das Propostas Técnicas, que será feita pela Subcomissão Técnica.
3.2 A Subcomissão Técnica será constituída por 3 (três) membros que sejam formados em comunicação,

publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que pelo menos 01 (um) deles não terá
vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o Contratante.
3.3 A escolha dos membros da Subcomissão Técnica dar-se-á por sorteio, em sessão pública a ser realizada
antes da Sessão de Recebimento das Propostas, entre os nomes de uma relação previamente cadastrados, nos
termos do artigo 10 da Lei 12.232/10.
3.4 Caberá à Subcomissão Técnica:
3.4.1 Analisar individualmente e julgar o Plano de Comunicação Publicitária, Capacidade de Atendimento,
Repertório e Relato de Soluções de Problemas de Comunicação em conformidade com os termos deste Edital;
3.4.2 Notificar à CPL, que desclassificará os PARTICIPANTES que desatenderem as exigências legais e as
estabelecidas neste Edital, em especial as relacionadas a aposição de marca, sinal, etiqueta ou palavra que
possibilite a identificação das proponentes no ENVELOPE N° 1 e/ou documentos neles contidos.
3.4.3 Produzir e encaminhar à CPL todos os documentos necessários ao atendimento dos termos deste Edital,
relativos ao julgamento das propostas técnicas dos PARTICIPANTES, neles compreendidas as planilhas com
as pontuações dos quesitos e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram, em cada caso;
3.4.4 Manifestar-se, em caso de eventuais recursos dos PARTICIPANTES relativos ao julgamento das
Propostas Técnicas, se solicitada pela CPL.4
4.

DAS ALTERAÇÕES, ESCLARECIMENTOS

Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
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4.1. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital poderão ser esclarecidas, desde que encaminhadas
à Comissão Permanente de Licitação - CPL, até 05 (cinco) dias úteis antes da data de apresentação das
Propostas Técnica, no seguinte endereço:
CENTRO ADMINISTRATIVO
REF.: CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
Endereço: Avenida Joca Claudino, S/N, Bairro Tancredo Neves - Centro Administrativo da Prefeitura
Municipal, na cidade de Cajazeiras-PB
Att.: Francisco Samuel Lourenço de Sousa - Presidente da CPL
E-mail: cplprefeituracaiazeiras@gmail.com
4.2. Os PARTICIPANTES não devem utilizar, em eventual pedido de esclarecimento, termos que possam
propiciar, quando do julgamento da via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária INVÓLUCRO N° 1, a identificação da sua PROPOSTA TÉCNICA perante a Subcomissão Técnica.
4.3. A CPL poderá emitir Alterações e/ou Esclarecimentos aos documentos que integram este Edital, para
revisar e/ou modificar quaisquer de suas partes, observando o Artigo 21, § 4o da Lei n°. 8.666/93 e demais
alterações posteriores.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO
5.1. A impugnação a este ato convocatório e seus anexos, poderá ser feita por qualquer cidadão, por
irregularidade na aplicação da Lei N° 8.666/93 e suas alterações, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco)
dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas Técnicas e de Preços, devendo a administração
julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo Io
do Art. 113;
5.2. Todo licitante é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, sendo que, qualquer
pedido de impugnação deverá ser protocolado ou encaminhado por e-mail até o segundo dia útil que anteceder
a data fixada para recebimento das Propostas Técnicas e de Preços, na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras de segunda à sexta-feira, das 08:00h às
13:00h.
5.3. A impugnação apresentada em desconformidade com as regras previstas neste item será recebida como
mera informação.
5.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente.
5.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Comissão Permanente de Licitação:
I. o cidadão que não se manifestar em até 05 (cinco) dias úteis antes da data de recebimento das
Propostas Técnicas e de Preços;
II. a licitante que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis antes da data de recebimento das
Propostas Técnicas e de Preços.
5.5.1. Considera-se licitante, para efeito do inciso II do subitem anterior, a empresa que tenha retirado o
presente Edital na forma prevista no Aviso de Licitação ou neste Edital.
6.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

6.1. Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei n°. 8.666, de 21.06.93, e suas atualizações,
caberá:
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83)3531-2534

Página 6 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

I.

Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata nos
casos de:
a) Habilitação ou inabilitação da licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°. 8.666/93;
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;
II. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto
da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III. Pedido de reconsideração de decisão do Prefeito Municipal, no caso de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação
do ato.
6.2. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do item 6.1 terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade superior competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos;
6.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05
(cinco) dias úteis;
6.4. Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente por petição dirigida ou protocolada no endereço
da Comissão Permanente de Licitação para o(a) setor de licitação, sala da CPL instalada na Avenida Joca
Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB CEP: 58.900-000, dentro do
horário de expediente (08:00hs as 13:00h);
6.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o do artigo 109 da Lei n°. 8.666,
de 1993);
6.6. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I do item 6.1, excluindo-se as
penas de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação no Diário Oficial, salvo
para os casos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do item 6.1, se presentes os prepostos das licitantes no
ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feito por comunicação direta aos interessados e lavrada
em ata;
6.7. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar da presente Licitação as empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no
país, legalmente constituídas e estabelecidas, que atendam às condições exigidas neste Edital.
7.2. Os serviços de publicidade previstos neste Edital serão contratados com agência de propaganda cujas
atividades sejam disciplinadas pela Lei n° 4.680, de 18 de junho de 1965, e que tenham obtido certificado de
qualificação técnica de funcionamento.
7.2.1. O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste artigo poderá ser obtido
perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP, entidade sem fins lucrativos, integrado e gerido
por entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, ou por entidade equivalente,
legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda.
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
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7.3.

Será vedada a participação de empresa na licitação quando:
a) Cuja falência tenha sido declarada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.
b) Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.
c) Que estiver cumprindo suspensão temporária do direito de participar de licitação ou estiver impedida
de contratar com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras;
d) Cujos sócios, controladores, dirigentes, administradores, gerentes ou empregados integrem a
Subcomissão Técnica ou tenham qualquer vínculo profissional com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras;
e) As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 9o da lei 8.666/93;
f) Que por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra firma que esteja participando da
mesma licitação;
g) Que não possuam como objeto social a atividade de agência de publicidade;
h) Que apresente o Envelope N° 1 diferente daquele fornecido pela CPL.
7.4. A participação na presente Licitação implica e fará prova de que o licitante:
a) Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital e seus anexos, com
aceitação integral e irretratável de todos os seus termos, cláusulas e condições, submetendo-se às
condições nele estabelecidas;
b) Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o Edital, não podendo reivindicar
posterior desconhecimento ou falta de recebimento de quaisquer das partes que o integram; e,
c) Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta Licitação permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente satisfatória.
d) A confirmação de que recebeu o Envelope N° 1 fornecido pela CPL, bem como todos os
documentos e informações necessárias à participação deste certame.
7.5. Nenhuma licitante poderá participar desta Concorrência com mais de uma Proposta.
8. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

8.1.
As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante legal, com poderes
para intervir nas fases do procedimento licitatório, devendo, no ato de entrega dos envelopes, apresentar
documento de credenciamento de acordo com o “Modelo de Carta de Credenciamento” (Anexo VI),
separadamente dos envelopes, acompanhado de documento que o identifique como representante do licitante,
de acordo com uma das seguintes formas.
8.1.1. Em sendo procurador legalmente constituído para tal fim, deverá apresentar instrumento público de
procuração ou instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, assinada pelo representante legal da
empresa, acompanhada de cópia da cédula de identidade ou outro documento de identificação pessoal de fé
pública e cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no
órgão de registro de comércio competente.
8.1.2. Quando a representação for exercida na forma de seus atos de constituição, por sócio ou dirigente, o
documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em cópia do ato que estabelece a prova de
representação da empresa, em que conste o nome do sócio e os poderes para representá-la, ou cópia da ata da
assembléia de eleição do dirigente, em ambos os casos autenticada em cartório ou apresentada junto com o
documento original para permitir que a Comissão Permanente de Licitação ateste sua autenticidade.
8.1.3. A ausência do documento hábil de representação não impedirá o representante de participar da
licitação, mas ele ficará impedido de praticar qualquer ato durante o procedimento licitatório.
Avenida Joca Claudino, S/N - Bairro Tancredo Neves.
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8.2.

NOS CASOS DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E DE MICROEMPRESAS - ME,

que pretendam sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, estas
deverão apresentar, ainda no Credenciamento, em anexo a DECLARAÇÃO firmada pelo contador que se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte e/ou CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida
pela Junta Comercial do Estado a que pertença, com data de expedição de até 60 (sessenta) dias em relação a
data de abertura da Licitação;
8.2.1. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tãosomente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e
que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.
8.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções
previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências
para verificar a veracidade da declaração.
*a participação nas condições previstas acima, implica no reconhecimento de não se encontrar em
nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3o, da Lei Complementar n° 123/06.

A não utilização da faculdade prevista no subitem 8.2, será considerado que a Licitante optou por
renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123/2006.
8.4.
A ausência do documento de credenciamento ou sua incorreção não excluirá o licitante do certame,
porém impedirá o representante de manifestar-se ou praticar qualquer ato inerente à Licitação.
8.5.
Em todas as fases desta Concorrência será admitido apenas um representante por PARTICIPANTE e
não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma PARTICIPANTE.
8.6.
Na hipótese de substituição do representante no decorrer do processo licitatório, deverá ser
apresentado novo credenciamento perante a Comissão Permanente de Licitação.
8.7.
Caso a PARTICIPANTE não deseje fazer-se representar nas sessões de recepção e abertura, deverá
encaminhar as Propostas por meio de portador. Nesse caso, o portador deverá efetuar a entrega dos invólucros
diretamente à CPL, na data, hora e local indicados neste Edital.
8.8.
Os documentos necessários para a representação das PARTICIPANTES nas sessões deverão ser
entregues à CPL e serem apresentados fora dos invólucros que contêm as Propostas Técnica e de Preços e
comporão os autos do processo licitatório.
8.3.

9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os documentos deverão ser acondicionados em envelopes identificados conforme a seguir:
9.1.1. O envelope N° 1 será fornecido pela Contratante, a pedido da Participante.
9.1.2. Os ENVELOPES N° 2, 3, 4 e 5 serão providenciados pela PARTICIPANTE e poderão ser
constituídos por embalagem(ns) adequada(s) às características de seu conteúdo, desde que inviolável(is)
quanto às informações de que tratam, até a sua abertura.
9.1.3.
A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras, conforme as orientações para a elaboração descritas no
Anexo II do Edital.
9.1.
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DO ENVELOPE N° 1

9.2. O ENVELOPE N° 1 deverá conter a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária,
elaborado com base no briefing, e ser composto, conforme determina o art. 7oda Lei 12.232/2010, de:
I.
Raciocínio básico, sob a forma de texto, que apresentará um diagnóstico das necessidades de
comunicação publicitária da Contratante, a compreensão do proponente sobre o objeto da licitação e os
desafios de comunicação a serem enfrentados;
II.
Estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto, que indicará e defenderá as linhas
gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas de comunicação desejadas pela
Contratante;
III.
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;
IV.
Estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente explicitará e justificará a estratégia e as
táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e
em função da verba disponível indicada no briefing, apresentada sob a forma de textos, tabelas,
gráficos, planilhas e por quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e
suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação.
9.3. Somente será aceita pela CPL a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária no
ENVELOPE N° 1, o qual será fornecido pela Contratante.
9.4. O ENVELOPE N° 1 será padronizado e fornecido previamente pelo Contratante sem nenhum tipo de
identificação na parte externa, para preservar, até a abertura do ENVELOPE N° 2, o sigilo quanto à autoria do
Plano de Comunicação Publicitária.
9.5. O Invólucro n° 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica, para preservar, até a abertura do Invólucro
n° 2, o sigilo quanto à sua autoria. O Invólucro n° 1 não poderá:
a) ter nenhuma identificação;
b) apresentar informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que possibilite a
identificação da licitante;
c) estar danificado ou deformado pelas peças, pelos materiais e demais documentos nele
acondicionados, de modo a possibilitar a identificação da licitante.
DO ENVELOPE N° 2

9.6.
O ENVELOPE N° 2 (Via Identificada do Plano de Comunicação Publicitária) terá o mesmo teor da
Via Não Identificada, sem os exemplos de peças referentes à Ideia Criativa, nos termos do artigo 9o, § 2o, da
Lei Federal n° 12.232/2010.
9.7.
O ENVELOPE N° 2 deverá ser fechado e rubricado no fecho, e identificado em seu exterior com os
seguintes dados:
ENVELOPE N° 2
PROPOSTA TÉCNICA - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - VIA IDENTIFICADA
(RACIOCÍNIO BÁSICO, ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E ESTRATÉGIA
DE MÍDIA E NÃO MÍDIA)
NOME E CNPJ DA PARTICIPANTE__________
CONCORRÊNCIA N °
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
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O Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada - deverá ser datado e assinado na última
página, bem como rubricado nas demais por quem detenha poderes de representação da Participante.
9.9.
O Invólucro n° 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às informações de que trata, até sua
abertura.
9.8.

DO ENVELOPE N° 3

O ENVELOPE N° 3 deverá conter os documentos relativos à Capacidade de Atendimento, ao
Repertório e ao Relato de Soluções de Problemas de Comunicação, devendo os documentos nele
acondicionados terem a identificação da PARTICIPANTE, bem como serem assinados na última página e
rubricados nas demais.
9.10.1. O Invólucro n° 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às informações de que trata, até sua
abertura.
9.11. O ENVELOPE N° 3 deverá ser fechado e rubricado no fecho, e identificado em seu exterior com os
seguintes dados:
9.10.

ENVELOPE N° 3
PROPOSTA TÉCNICA - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATO DE
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO
NOME E CNPJ DA PARTICIPANTE______________
CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
O ENVELOPE N° 3 e os documentos nele contidos não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta
ou qualquer outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária - via não identificada ENVELOPE N° 1 - e que permita a identificação da autoria deste, antes da abertura do ENVELOPE N° 2.
9.12.

DO ENVELOPE N° 4

A Proposta de Preços deverá ser acondicionada no ENVELOPE N° 4.
A proposta de preços deverá ser apresentada com a identificação da AGÊNCIA, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada na última folha e rubricada nas
demais pelo responsável ou procurador da AGÊNCIA devidamente credenciado, elaborada nos termos da
minuta constante do Anexo IV.
9.13.2. Os critérios de apresentação e julgamento da Proposta de Preços encontram-se no Anexo III.
9.13.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da PARTICIPANTE e não lhe assistirá o
direito de pleitear, na vigência dos contratos a serem firmados, nenhuma alteração, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
9.13.4. O Invólucro n° 4 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às informações de que trata, até sua
abertura.
9.13.
9.13.1.

Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
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O ENVELOPE N° 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, ser identificado em seu exterior com
os seguintes dados:
9.14.

ENVELOPE N° 4 PROPOSTA DE PREÇOS
NOME E CNPJ DA PARTICIPANTE____
CONCORRÊNCIA N° 00001 /2022
DO ENVELOPE N° 5

O ENVELOPE N° 5, não transparente, devidamente lacrado e rubricado no fecho, deverá
acondicionar os documentos de HABILITAÇÃO da LICITANTE, nos termos do inciso XI do art. 11 da Lei
12.232/2010.
9.15.1. O Invólucro n° 5 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até sua
abertura.
9.16. O ENVELOPE N° 5 deverá ser fechado e rubricado no fecho, e identificado com os seguintes dados:
9.15.

ENVELOPE N° 5
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NOME E CNPJ DA PARTICIPANTE_________
CONCORRÊNCIA N° 00001/2022
9.17. O ENVELOPE N° 5 deverá ser apresentado pelas PARTICIPANTES, após a publicação do resultado
do julgamento final das Propostas, em sessão pública específica, cujo local e data serão previamente
divulgados na imprensa Oficial, devendo conter os documentos de Habilitação que estão relacionados no Item
11 deste Edital.
9.18. A documentação exigida para a habilitação, descrita no Item 11, deverá ser apresentada em 01 (uma)
via preferencialmente encadernada, de forma a não conter folhas soltas, em original, ou cópia da frente e do
verso; publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos
respectivos originais para serem conferidos e autenticados pela CPL, preferencialmente, até 48 (quarenta e
oito) horas antes da data de abertura da sessão e deverão ter todas as suas páginas, preferencialmente,
numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo representante legal do licitante.
10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
10.1.
Para efeito de avaliação do PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, a licitante deverá
apresentar uma campanha simulada, conforme Briefing —Anexo deste projeto básico.
10.2.
DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
10.2.1. As propostas técnicas serão julgadas, avaliadas e classificadas de acordo com os critérios pertinentes

e adequados ao objeto licitado definidos neste Edital por Subcomissão Técnica especificamente designada
para este fim, conforme normativas da legislação em vigor, aferindo-se a nota a partir do somatório dos pontos
obtidos nos quesitos técnicos constantes da proposta do licitante.
10.2.2. Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de julgamento técnico, os atributos
da Proposta Técnica conforme itens a seguir, tendo cada quesito ou subquesito objetos específicos para
análise.
10.3.
ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA:
10.3.1. RACIOCÍNIO BÁSICO —serão analisados a acuidade de compreensão e análise:
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
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a) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação e presença de dados que referenciem esta
acuidade;
b) do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação a ser(em) enfirentado(s)
pela Prefeitura conforme discorre o Briefing anexo a este Edital;
c) das necessidades de comunicação institucional da Prefeitura para enfrentar esse(s) desafio(s) ou
problema(s), conforme Briefing anexo a este Edital.
10.3.2. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - serão observadas nas propostas das
licitantes:
a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à qualificação da Prefeitura e

os seu (s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação, conforme o Briefing anexo a
este Edital;
b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido temático e
do conceito propostos;
c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a comunicação da Prefeitura com
seus públicos a partir da eventual implantação da campanha;
d) a adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária proposta para a solução
do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação da Prefeitura, conforme o
Briefing em anexo;
e) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa da estratégia de
comunicação publicitária proposta e táticas derivadas;
f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre a comunicação institucional da Prefeitura e os
seu(s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação, seus públicos, os objetivos, geral
e específicos, de comunicação previstos no Briefing e a verba disponível conforme o Briefing em anexo;
g) a composição de pontos de contato com os diversos públicos constantes em briefing e sua
tangibilização em estratégia pertinente ao desafio proposto;
h) as referências estratégicas capazes de alimentar os pontos fundamentais do plano de comunicação
com destaque para as questões de público (quantitativas e comportamentais), forma, temporalidade e
meios utilizados.
10.3.3.
a)

IDEIA CRIATIVA —serão observadas nas propostas das licitantes:

sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, de comunicação da Prefeitura
conforme o Briefing em anexo.
b) sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida pela licitante;
c) sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo;
d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;
e) a originalidade da combinação dos elementos que a constituem;
1) a unidade entre as peças que compõem a campanha;
g) a simplicidade da forma sob a qual se apresenta, bem como sua capacidade de síntese;
h) sua pertinência às atividades da comunicação de utilidade pública da Prefeitura e à sua inserção nos
contextos social, político e econômico;
i) os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos exemplos de peças e/ou
material apresentados;
j) a exequibilidade das peças e/ou do material e sua composição imagética e de conteúdo;
k) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e/ou no material aos substratos midiáticos e aos
públicos propostos.
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1) o manejo e adequação da linguagem e composição imagética, demonstrada em sua unidade criativa e
qualidade técnica e exemplos apresentados.
10.3.4.
a)

ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA - serão observadas nas propostas das licitantes:

10.3.5.
a)
b)
c)

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO —serão observadas nas propostas das licitantes:

10.3.6.
a)

REPERTÓRIO —serão observadas nas propostas das licitantes:

o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de público prioritário
constantes no briefing e seus desdobramentos de target,
b) a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos, tanto demográficos quanto
psicográficos, bem como uso de fontes fiáveis;
c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças e/ou do material em relação às duas
alíneas anteriores, evidenciada pelo suporte de dados que norteiam essa simulação;
d) a pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos recursos de comunicação
próprios da Prefeitura;
e) a proporcionalidade na distribuição dos recursos entre suas alíneas;
f) a economicidade e consciência na aplicação da verba de mídia disponível, evidenciada no plano
simulado de distribuição das peças e/ou do material e suas justificativas táticas e disponibilidade de
métricas que as embasem;
g) a otimização da mídia segmentada, digital, alternativa e de massa;
h) a existência de descritivos claros, em valores percentuais e absolutos, capazes de resumir a proposta
apresentada e sua proporcionalidade.

A consonância da atual carteira com os problemas e desafios da Prefeitura;
a formação dos profissionais da licitante em atividades publicitárias e de comunicação integrada;
a adequação das qualificações e da quantificação desses profissionais à estratégia de comunicação
publicitária institucional da Prefeitura;
d) a adequação das instalações, da infraestrutura (física e de tecnologia da informação) e dos recursos
materiais e de segurança que estarão à disposição da execução do contrato;
e) a operacional idade do relacionamento entre a Prefeitura e a licitante, esquematizado na proposta,
incluindo sistematização de reuniões e prazos de realização e alteração de peças, fluxos de trabalho, além
das demais questões que explicitam o funcionamento deste relacionamento, tais como o trato das
informações e segurança;
f) a relevância e a utilidade das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de audiência e
da auditoria de circulação e controle de mídia que a licitante colocará regularmente à disposição da
Prefeitura, sem ônus adicional, durante a vigência do contrato, bem como dos periódicos assinados
disponíveis para a equipe da licitante;
g) a existência de equipe dedicada/exclusiva discriminada de forma específica para o trato da conta de
comunicação institucional da Prefeitura, bem como a definição técnica dos profissionais à disposição
nesta condição.

a ideia criativa e sua adequação e pertinência ao problema que a licitante se propôs a resolver e ao
segmento de atuação da Prefeitura;
b) a qualidade da execução e do acabamento da peça e/ou material, evidenciada pelas dimensões
técnicas de produção e construção criativa em cada um dos meios onde estas peças foram inseridas;
c) a clareza da exposição das informações prestadas, tanto nas peças, quanto nos resumos que tratam do
caso em que elas estão inseridas;
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Capacidade de síntese da estratégia de comunicação e manejo/adequação da linguagem,
demonstrados em sua unidade criativa e qualidade técnica dos exemplos apresentados. - até 4,0 (quatro)
pontos;
c) Cobertura de público envolvido pela linha de atuação contemplada pela estratégia sugerida. - até 4,0
(quatro) pontos;
d) Originalidade na combinação de seus elementos constitutivos revelada nos roteiros e textos de peças
publicitárias que se apresentarem e exequibilidade das soluções diante das verbas propostas. - até 7,0
(sete) pontos.
10.4.5. Estratégia de Mídia e Não Mídia: máximo de 14 (quatorze) pontos, da seguinte forma:
a) Conhecimento de hábitos de comunicação do público envolvido com a linha de atuação
(psicográfícos e sócio demográficos). - até 3,0 (três) pontos;
b) Capacidade analítica revelada no estudo desses hábitos e nas conclusões oferecidas à formulação da
mídia, bem como da busca de fontes para embasar estes dados; - até 3,0 (três) pontos;
c) Estudo de distribuição da verba da linha de atuação, em vista de suas diferentes necessidades entre
as diversas áreas de serviços da licitante, em particular a otimização da mídia segmentada, digital,
alternativa e de massa. - até 4,0 (quatro) pontos;
d) Consciência e economicidade do plano geral de utilização da verba publicitária da linha de atuação
simulado na proposta, incluídas métricas e rentabilidades mensuráveis. - até 4,0 (quatro) pontos.
10.4.6. Capacidade de Atendimento: máximo de 15 (quinze) pontos, da seguinte forma:
a) Capacidade geral de atendimento revelada pelo licitante, considerando a adequação das instalações,
da infraestrutura (física e em TI), dos recursos materiais, da quantidade e qualificação dos profissionais
nos diferentes setores da licitante colocados à disposição da Prefeitura. - até 4,0 (quatro) pontos;
b) Sistemática de atendimento, revelada no julgamento dos quesitos: operacional idade (fluxo e
normas), segurança, presteza no atendimento às solicitações e grau de liberdade conferido à Prefeitura na
escolha de soluções alternativas. - até 6,0 (seis) pontos;
c) A existência de equipe dedicada/exclusiva para o trato da conta da Prefeitura bem como a qualidade
da definição técnica especificamente destes profissionais à disposição. - até 5,0 (cinco) pontos.
10.4.7. Repertório: máximo de 10 (dez) pontos, da seguinte forma:
a) Capacidade técnica e artística revelada pela licitante no atendimento a outros clientes, de acordo com
as amostras de peças incluídas na proposta e aferidas pelos quesitos de concepção e pertinência criativa; até 4,0 (quatro) pontos:
b) A clareza da exposição das informações prestadas, tanto nas peças, quanto nos resumos que tratam
do caso em que elas estão inseridas; - até 2,0 (dois) pontos;
c) Qualidade de execução e exequibilidade das soluções diante das verbas propostas e a diversidade de
casos e sua aderência aos desafios presentes no manejo das questões de comunicação educativa e do setor
público. - até 4,0 (quatro) pontos.
10.4.8. Relato de Soluções de Problemas de Comunicação: máximo de 10 (dez) pontos, da seguinte forma:
a) A evidência de planejamento publicitário; - até 2 (dois) pontos;
b) A consistência das relações de causa e efeito entre problema encontrado e a solução proposta; - até 2
(dois) pontos;
c) A relevância dos resultados apresentados diante dos desafios; - até 3 (três) pontos;
d) A concatenação lógica da exposição, incluindo a ordenação narrativa do caso. - até 3 (três) pontos.
b)
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10.5.
DA ESCALA DE AVALIAÇÃO
^ ----- ^
10.5.1. Os números de pontos indicados em cada quesito relacionado nos subitens anteriores serão
considerados, como notas máximas, para efeito de atribuição das notas.
10.5.2. A nota será atribuída partindo de uma escala de 0,0 (zero) ponto até a quantidade máxima de pontos
indicada em cada quesito, efetuando-se os cálculos com, no máximo, duas casas decimais.
10.5.3. Para efeito de aferição da nota de cada quesito ou subquesito, os membros da Subcomissão Técnica
utilizarão como pontuação 05 (cinco) NÍVEIS DE NOTAS, de acordo com escala aqui proposta referente à
nota máxima de cada quesito ou subquesito:
1. Não abordado ou Erroneamente abordado -0% da nota máxima
2. Insuficientemente abordado - 30% da nota máxima
3. Parcialmente abordado - 50% da nota máxima
4. Satisfatoriamente abordado - 70% da nota máxima
5. Totalmente abordado - 100% da nota máxima
10.5.4. Para efeito de avaliação do item do conteúdo de cada quesito ou subquesito, os membros da
Subcomissão Técnica utilizarão como referência os seguintes conceitos para cada um dos níveis de avaliação:
a) Não abordado ou Erroneamente abordado - Quando a proposta não contempla e/ou contempla de
forma errônea ou inadequada os aspectos que constituem o quesito ou subquesito em julgamento,
conforme briefing e critérios estabelecidos no Edital para o aspecto para ser avaliado, contendo grandes
desvios e/ou erros grosseiros, e pouco compatíveis com o critério.
b) Insuficientemente abordado - Quando a proposta contempla de forma insuficiente (claramente
incompleta) os aspectos que constituem o quesito ou subquesito em julgamento, conforme briefing e
critérios estabelecidos no Edital para o aspecto a ser avaliado, com pequenos e não relevantes desvios do
solicitado.
c) Parcialmente abordado - Quando a proposta contempla alguns aspectos relevantes do quesito ou
subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no Edital, atendendo a normativa
técnica com omissões relevantes, mas sem desvios do solicitado.
d) Satisfatoriamente abordado - Quando a proposta contempla os principais aspectos que constituem
o quesito ou subquesito em julgamento, conforme briefing e critérios estabelecidos no Edital, atendendo a
normativa técnica.
e) Totalmente abordado - Quando a proposta contempla integral e exatamente os aspectos que
constituem o quesito ou subquesito em julgamento conforme briefing e critérios estabelecidos no Edital,
sem desvios e, apresentando, quando possível, soluções com elementos de destaque e diferenciado
entendimento do critério.
10.5.5. A nota de cada quesito corresponderá à média aritmética das notas atribuídas por cada membro da
Subcomissão Técnica, a qual deverá elaborar ata de julgamento dos quesitos e subquesitos da proposta
técnica, bem como de planilhas com as pontuações e respectiva justificativa escrita das razões que
fundamentaram tais pontuações em cada caso, de acordo com os incisos IV, V e VI do § 4o do art. 11 da Lei
n° 12.232/2010.
10.5.6. A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre
a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima atribuída a cada
candidata no quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das avaliações, de conformidade com os critérios
objetivos previstos neste Edital.
10.5.7. Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito, os membros da
Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões que
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
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os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da
Subcomissão e passará a compor o processo desta licitação.
10.6.
10.6.1.
a)
b)

c)
10.7.
10.7.1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

Será desclassificada a Proposta que:
não atender às exigências do Edital, do projeto básico e de seus anexos;
não alcançar, somadas todas as etapas, a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos;
obtiver pontuação 0,00 (zero) em quaisquer dos quesitos.
DA ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA

As propostas técnicas serão classificadas pela ordem decrescente de pontuação, considerando o
somatório de pontos atribuídos aos quesitos, respeitado o mínimo de 50 (cinquenta) pontos para classificação.
10.8.
10.8.1.

DO EMPATE

Se houver empate que impossibilite a identificação automática da melhor Proposta Técnica, será
considerada como classificada em primeiro lugar a licitante que tiver obtido a maior pontuação,
sucessivamente, nos quesitos Plano de Comunicação Publicitária, Capacidade de Atendimento, Repertório e
Relato de Soluções de Problemas de Comunicação.
10.8.2. Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio, a ser realizado na própria sessão (segunda
sessão) ou em ato público marcado pela Comissão de Licitação, cuja data será divulgada por meio de
publicação no Semanário e para o qual serão convidadas todas as licitantes.
11. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
11.1
Para se habilitar, as PARTICIPANTES cujas Propostas Melhor Técnicas tiverem sido classificadas
deverão apresentar a Documentação na forma prevista neste Anexo, acondicionada no ENVELOPE N° 5;
11.1.1 Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) cédula de identidade;
b)

registro comercial, no caso de empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
11.1.2 Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL
a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
e) prova de regularidade com a Justiça do Trabalho através da apresentação de Certidão de Débito
Trabalhista (CNDT).
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11.1.2.1 Observe-se que, para a comprovação de regularidade perante a Fazenda Federal, poderá ser
apresentada Certidão Conjunta, com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 2, de 31 de agosto de 2005.
(Republicada por ter saído, no DOU n° 169, de 10/09/2005, Seção 1, págs. 15, 16 e 17, com incorreção do
Original).
11.1.2.2 Quando nas certidões não constar o prazo de validade, essas deverão ter datas de expedição inferior
a 60 (sessenta) dias, da data de apresentação da proposta.
11.1.3 Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.1.3.1 Comprovação de registro ou inscrição da licitante em qualquer uma das seguintes entidades:
a) Conselho Executivo de Normas Padrão - CENP, através do Certificado de Qualificação Técnica,

emitido em nome da empresa licitante;
b) Entidade equivalente à entidade prevista no item anterior, LEGALMENTE reconhecida como
fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda, nos termos do §1° do art.
4oda Lei 12.232/2010.
i. No caso de certificado de entidade equivalente, o licitante deverá apresentar a Lei que reconheceu
a entidade como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda.
11.1.3.2 Atestados de capacidade técnica fornecidos por clientes (empresa pública ou privada), que
comprovem o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta
licitação.
11.1.3.3 Declaração Especial, conforme ANEXO IX;
11.1.3.4 Declaração da licitante de que tratará da questão dos Direitos Autorais dos produtos de comunicação
e peças publicitárias que vier a produzir, conforme ANEXO X.
11.1.4 Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
11.1.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
11.1.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos
Documentos de Habilitação:
a) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados pelo responsável legal
da licitante e pelo responsável por sua elaboração, Contador ou outro profissional equivalente,
devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional;
b) se necessária a atualização do balanço, com suas demonstrações contábeis, e do patrimônio líquido,
deverá ser apresentado o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo responsável legal da licitante
e pelo responsável por sua elaboração, Contador ou outro profissional equivalente, devidamente
registrado no respectivo conselho de classe profissional;
c) o balanço patrimonial deverá estar registrado ou na Junta Comercial ou no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o tipo de empresa da licitante e apresentado de acordo com os incisos de I a
III, ou autenticado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital —SPED, para as empresas que
utilizem o sistema eletrônico de escrituração e que tenham seus documentos registrados na Junta
Comercial, apresentado conforme inciso IV:
I. sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado no órgão de Registro do Comércio da
sede ou do domicílio da licitante, acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do
Livro Diário do qual foi extraído, conforme disposto no § 2o do art. 5odo Decreto-lei n° 486/1969;
II. sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei n°
6.404/1976: registrado ou autenticado no órgão de Registro do Comércio da sede ou domicílio da
licitante e publicado em Diário Oficial e em jornal de grande circulação ou cópia registrada ou
autenticada no órgão competente de Registro do Comércio da sede ou domicílio da licitante;
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sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. Caso a
sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas
para as sociedades empresárias, inclusive quanto ao registro no órgão competente de Registro do
Comércio da sede ou domicílio da licitante;
IV . para as empresas que escrituram por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED,
impressão dos seguintes arquivos gerados pelo referido sistema:
a) termo de autenticação com a identificação do autenticador;
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis;
c) termo de abertura e encerramento;
d) requerimento de autenticação de Livro Digital;
e) recibo de entrega de Escrituração Contábil Digital.
11.1.4.3
As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de final
de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio
líquido relativos ao período de sua existência, obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração,
devidamente registrado na Junta Comercial.
11.1.4.4
A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada pela
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez Corrente (LC) igual ou
superior a 1,00, e Solvência Geral igual ou superior a 1,00, extraídos do balanço patrimonial apresentado,
calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a
indicação do seu nome e do número do registro no Conselho Regional de Contabilidade, através das seguintes
fórmulas:
III.

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

c

_

JSCjr —

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

;------------------------ -------------------------------------------—

Justificativa para abordagem dos índices de liquidez:

Os índices de liquidez são medidas de avaliação e acompanhamento da capacidade econômico financeira de
uma empresa, buscando a satisfação dos compromissos firmados por ela junto a terceiros. Esta avaliação é
feita por meio de um comparativo direto entre os direitos - leia-se disponibilidades de caixa e créditos
realizáveis, ante suas obrigações no que tange desde o pagamento de fornecedores e de salários aos
funcionários, passando pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos da atividade corrente do
negócio, até a distribuição de dividendos aos seus sócios ou acionistas.
Justifica-se a abordagem destes índices neste Edital à luz da legislação contábil vigente no Brasil, bem como
as melhores práticas gestão administrativa. Pois são observados alguns aspectos financeiros, a saber:
I.

índice de Liquidez Geral (LG): Este índice é utilizado para uma avaliação da capacidade de

pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um horizonte compreendido entre o curto e
longo prazo, através dos recursos não caracterizados como ativos permanentes. Leia- se: Curto Prazo
como sendo o período compreendido dentro do exercício fiscal em curso; Longo Prazo como sendo o
período que transcende o exercício fiscal corrente. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
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Liquidez Geral (LG) o fator _1 é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a
empresa tem bens e direitos no ativo circulante e realizável a longo prazo que corresponde a 01 (uma)
vez o valor de suas dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos bens do
Ativo Permanente ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens de uso na sua atividade.
II.

índice de Liquidez Corrente (LC): Sendo um dos índices mais amplamente utilizados na avaliação e

análise de balanços, pode-se se dizer que este pode indicar a saúde financeira de uma empresa, pois
indica quanto esta poderá dispor em recursos de curto prazo, a exemplo do caixa e aplicações
financeiras e ainda os recebíveis de terceiros, utilizando-os para honrar os compromissos também de
curto prazo, a exemplo de fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, salários entre
outros configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na
Liquidez Corrente (LC) o fator _1 é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a
empresa tem bens e direitos no ativo circulante que corresponde a 01 (uma) vez o valor de suas
dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos bens do Ativo Permanente,
a capital de terceiros ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens de uso na sua atividade.
III.

índice de Solvência Geral (SG): Este índice é utilizado para uma avaliação da capacidade de
pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um horizonte compreendido entre o curto,
médio e longo prazos, considerando, também, os recursos caracterizados como ativos permanentes, ou
seja, a totalidade dos ativos de uma empresa que poderão ser utilizados para honrar os compromissos
de curto, médio e longo prazo. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Solvência Geral (SG) o
fator _1 é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem ativos que
correspondem a 01 (uma) vez o valor de suas obrigações exigíveis no decorrer de sua operação.

Portanto, à luz da Lei 8.666/93, em seu Art. 3o, podemos justificar a presença destes índices neste Edital
buscando a proposta que melhor atenda as expectativas da CONTRATANTE.
11.1.5 Outras Declarações
11.1.5.1 Minuta de Inexistência de Fato Superveniente - Anexo VII
11.1.5.2 Minuta de Inexistência de Menor Trabalhador - Anexo VIII
12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, além dos documentos
previstos no item 11.0 deste Edital e atendam o que segue:
12.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
12.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as mesmas, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.1.
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12.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 12.1.2, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
12.3. Nas licitações será assegurado o critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, que atenderem os itens 12.1 a 12.3, bem como as condições
contidas desse Edital.
13. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
13.1.
O presente certame será conduzido de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Edital e na
legislação em vigor.
13.2.
A participação de representante de qualquer LICITANTE dar-se-á mediante a prévia entrega de
documento hábil, conforme estabelecido no item Credenciamento.
13.3.
Serão realizadas quatro sessões públicas, observados os procedimentos previstos neste Edital e na
legislação em vigor.
13.4.
De todas as sessões públicas, será lavrada ata circunstanciada, a ser assinada pelos membros da CPL
e pelos representantes das PARTICIPANTES presentes.
13.4.1. Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os representantes das PARTICIPANTES presentes
poderão nomear apenas alguns entre eles para rubricar as Propostas e os Documentos de Habilitação nas
sessões públicas.
13.5.
Poderão ser admitidas, a critério da CPL, alterações formais destinadas a sanar evidentes erros
formais que não impliquem alteração do conteúdo das Propostas e Documentos de Habilitação, e desde que
não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Concorrência.
13.6.
A CPL poderá, em qualquer fase do processo, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório.
13.7.
Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar da sessão de recebimento e abertura
dos invólucros com as propostas técnicas e de preços.
13.8.
A CPL poderá alterar as datas ou as pautas das reuniões, ou mesmo suspendê-las, em função do
desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas legais aplicadas.
13.8.1. Salvo disposição expressa em contrário, ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital
serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de expediente normal na Contratante.
13.9. A exceção da Proposta Técnica, que será analisada e julgada por uma Subcomissão Técnica, todos os
demais procedimentos e julgamentos inerentes a este processo licitatório serão de responsabilidade da CPL, a
qual será responsável pela condução das sessões públicas e pela composição do processo até o seu
encerramento.
13.10. Os ENVELOPES das PARTICIPANTES desclassificadas ou inabilitadas que não puderem ser
devolvidos nas sessões públicas ficarão à disposição das interessadas pelo prazo de 60 (sessenta) dias
contados da publicação na Imprensa Oficial do julgamento final desta Concorrência, após o que serão
destruídos.
DA PRIMEIRA SESSÃO
13.11. Dado início aos trabalhos na sessão pública de recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA

MELHOR TÉCNICA (ENVELOPES N° 1, 2, 3 e 4), a CPL identificará os representantes das
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PARTICIPANTES, por meio do documento de procuração - Anexo VI deste Edital e de acordo com o
disposto no item 8 - Da Representação e do Credenciamento.
13.12. Em seguida serão recebidos os ENVELOPES n° 1, 2, 3 e 4, ocasião em que a CPL fará o exame da
conformidade dos INVÓLUCROS com os critérios especificados neste Edital para sua apresentação. Os
invólucros padronizados com a via não identificada do plano de comunicação publicitária só serão recebidos
pela comissão permanente ou especial se não apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento
capaz de identificar a licitante.
13.13. Após o encerramento do prazo para recebimento dos ENVELOPES, que será declarado pela CPL na
sessão pública, nenhum outro ENVELOPE, documento ou embalagem será recebido.
13.14. A CPL e as PARTICIPANTES ou os representantes nomeados, de acordo com o item 13.4.1,
rubricarão no fecho, os ENVELOPES N° 2 e 4, que permanecerão fechados, sob a sua guarda e
responsabilidade.
13.15. Concluída essa etapa, serão apresentados os documentos do ENVELOPE N° 1 contendo a via não
identificada do Plano de Comunicação Publicitária e do ENVELOPE n° 3, contendo os documentos referentes
à Capacidade de atendimento, Repertório e Relato de Solução de Problema de Comunicação.
13.16. A CPL colocará os documentos contidos nos ENVELOPES N° 1 e 3 para exame, devendo estes serem
rubricados por todos os presentes, ou por representantes eleitos por eles, de acordo com o item 13.4.1.
13.17. Antes do procedimento previsto no item anterior, a CPL adotará medidas para evitar que seus
membros ou os representantes das PARTICIPANTES possam, ainda que acidentalmente, identificar as vias
não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária.
13.18. Se, ao examinar os conteúdos dos ENVELOPES N° 1 e N° 3, a CPL e/ou os representantes das
PARTICIPANTES constatarem ocorrência(s) que possibilite(m), inequivocamente, a identificação da autoria
do Plano de Comunicação Publicitária, a CPL desclassificará a PARTICIPANTE e ficará de posse de todos os
seus ENVELOPES até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase.
13.19. A comissão permanente ou especial não lançará nenhum código, sinal ou marca nos ENVELOPES
padronizados nem nos documentos que compõem a via não identificada do Plano de Comunicação
Publicitária, à exceção das rubricas mencionadas no subitem 13.16 acima.
13.20. Havendo desistência expressa de todas as PARTICIPANTES de interpor recursos em relação às
decisões tomadas pela CPL na primeira sessão, os procedimentos licitatórios terão continuidade. Caso
contrário, terá o licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata, para apresentar recurso.
13.21. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência expressa, ou, ainda, tendo sido
julgados os recursos interpostos, a CPL encaminhará os ENVELOPES n° 1 para análise individualizada e
julgamento, em sessão privada, da Subcomissão Técnica.
13.22. Os documentos dos ENVELOPES N° 1, 2, 3 e 4 serão guardados em caixas lacradas distintas. Os
lacres serão rubricados pela CPL e pelas PARTICIPANTES ou pelos representantes nomeados de acordo com
o item 13.4.1.
13.23. As caixas serão mantidas pela CPL em local seguro.
13.24. Feita a análise individualizada e o julgamento técnico do conteúdo do ENVELOPE n° 1, a
Subcomissão Técnica entregará à CPL, os seguintes documentos:
a) Planilha contendo as pontuações de cada PARTICIPANTE relativa aos quesitos analisados;
b) Justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações, em cada caso;
c) Ata de julgamento das vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária assinada por todos
os membros da Comissão Técnica;
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d) As vias apócrifas dos Planos de Comunicação Publicitária, com a indicação da pontuação final de
cada um deles.
13.25. Após a entrega dos documentos relativos ao julgamento da via não identificada do Plano de
Comunicação Publicitária e a apresentação da pontuação, a CPL encaminhará à Subcomissão Técnica as
caixas lacradas contendo os documentos constantes dos ENVELOPES N° 3 para análise.
13.26. Feita a análise individualizada e o julgamento técnico do conteúdo do ENVELOPE n° 3, a
Subcomissão Técnica entregará à CPL os seguintes documentos:
a) Planilha contendo a pontuação final de cada PARTICIPANTE relativa aos quesitos analisados;
b) As justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações, em cada caso;
c) Ata de julgamento das propostas referentes à Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de
Soluções de Problema de Comunicação assinada por todos os membros da Comissão Técnica;
d) Todas as propostas referentes à Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções das
PARTICIPANTES.
13.27. Será atribuída pontuação à proposta técnica desclassificada por descumprir o Edital, exceto no
tocante às condutas vedadas nos itens 13.27.1 e 13.27.2, cuja planilha ficará acondicionada em invólucro
fechado e rubricado no fecho pelos membros da subcomissão técnica até que se expire o prazo para recurso.
13.27.1. Será vedada a aposição, em qualquer parte da via não identificada do plano de comunicação
publicitária, de informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a identificação da
licitante antes da abertura do invólucro que contém sua via identificada;
13.27.2. Será vedada a aposição no invólucro referente à capacidade de atendimento, ao repertório e ao relato
de soluções de problemas de comunicação, assim como nos documentos nele contidos, de informação, marca,
sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a identificação da autoria do plano de comunicação
publicitária, em momento anterior à abertura do invólucro que contém sua via identificada.
13.28. As planilhas a que se referem as alíneas “a” dos itens 13.24 e 13.26 conterão, respectivamente, as
pontuações de cada membro da Comissão Técnica para cada subquesito do Plano de Comunicação
Publicitária, Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação de
cada PARTICIPANTE.
D A SEGUNDA SESSÃO
13.29. Após a análise e pontuação das Propostas Técnicas (ENVELOPES N° 1 e N° 3) as

PARTICIPANTES serão convocadas a comparecer a nova sessão pública para a apuração do resultado geral
das Propostas Técnicas com os seguintes procedimentos:
13.29.1. Abertura do ENVELOPE N° 2 - via identificada do Plano de Comunicação Publicitária;
13.29.2. Cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária, para
identificação de sua autoria;
13.29.3. Elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta
técnica.
13.30. Proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrando-se em ata as
propostas desclassificadas e a ordem de classificação;
13.31. A CPL providenciará a publicação do resultado do julgamento da proposta técnica, com a indicação
dos proponentes desclassificados e da ordem de classificação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se
prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993.
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DA TERCEIRA SESSÃO
13.32. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido sua desistência expressa, ou, ainda, tendo sido

julgados os recursos interpostos, a CPL convocará as PARTICIPANTES para participar da terceira sessão
pública para a abertura dos ENVELOPES N° 4 - Proposta de Preços.
13.33. Será conferido o(s) lacre(s) da(s) caixa(s) contendo o ENVELOPE N° 4 antes de sua abertura.
13.34. Após abertos os ENVELOPES N° 4, as Propostas de Preço neles contidas serão rubricadas pelos
membros da CPL e pelos representantes previamente credenciados das PARTICIPANTES presentes ou por
aqueles nomeados de acordo com o item 13.4.1.
13.34.1. O Invólucro “4” conterá a Planilha de Preços sujeitos a valoração, a ser preenchida apenas com as
informações constantes do Anexo IV.
13.35. Examinado o cumprimento das exigências fixadas neste Edital para a elaboração da Proposta de
Preço, será procedido o seu julgamento e identificação da Proposta de menor preço, e dado conhecimento ao
representante da PARTICIPANTE, conforme determina o inciso IX do §4° do art. 11 da Lei 12.232/2010 c/c
incisos II, III e IV do § Io do art. 46 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993:
13.35.1. Uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos
licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e à negociação
das condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados
apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de
menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima;
13.35.2. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente,
com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação;
13.35.3. As propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente
habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica.
13.36. Somente os representantes legais das AGÊNCIAS poderão participar da negociação descrita nos
itens 13.35.1 e 13.35.2.
13.37. Será declarada vencedora do julgamento final das Proposta Melhor Técnica, a PARTICIPANTE
melhor classificada na Proposta Técnica que concordar em praticar os preços oferecidos pela
PARTICIPANTE ganhadora da Proposta de Preços, observado o disposto no item 13.35.
13.38. Após o julgamento e a negociação prevista no item 13.35.1, a CPL publicará o resultado do
julgamento final das propostas, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alínea “b”
do inciso I do art. 109 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

DA QUARTA SESSÃO
13.39. Não havendo interposição de recurso ou sendo julgados os recursos interpostos e publicado o

resultado, as AGÊNCIAS cujas propostas tenham sido classificadas serão convocadas para a apresentação do
ENVELOPE N° 5 - HABILITAÇÃO.
13.40. O ENVELOPE N° 5 - HABILITAÇÃO das empresas classificadas será recebido em Sessão Pública,
para abertura e análise da conformidade de seu conteúdo com as condições estabelecidas na legislação em
vigor e neste Edital.
13.41. Após identificado o representante da PARTICIPANTE, será recebido e aberto o ENVELOPE N° 5,
os Documentos de Habilitação serão rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes previamente
credenciados das PARTICIPANTES presentes ou por aqueles nomeados de acordo com o item 13.4.1.
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13.42. A CPL poderá, ou não, analisar a conformidade dos documentos com as condições estabelecidas na
legislação em vigor e no instrumento convocatório, na própria Sessão.
13.43. Da data em que for emitida a decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos licitantes, será aberto o
prazo para interposição de recurso, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 109 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.
14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. Não tendo sido interposto recurso na fase de habilitação, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda,
tendo sido julgados os recursos interpostos, será homologado o resultado desta concorrência e, assim,
aprovada a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora.
14.2. Será vencedora desta licitação a licitante que:
a) Tenha sido mais bem classificada no julgamento das Propostas Técnicas;
b) Tenha apresentado a Proposta de menor preço, ou concordado em praticá-lo a partir da negociação
prevista no inciso II, § Iodo art. 46 da Lei n° 8.666/93; e
c) Tenha sido habilitada, observadas as disposições constantes no item 11 deste Edital.
14.3.
Habilitada a PARTICIPANTE, o procedimento será homologado e o objeto será adjudicado à
AGENCIA melhor classificada.
14.4.
Para a celebração do contrato, o LICITANTE adjudicatário será convocado e deverá entregar à
Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias:
a) Os documentos a que se referem o item 11, deste Instrumento Convocatório;
b) Certidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, expedida pelo distribuidor da sede
do LICITANTE, com data posterior à homologação.
14.4.1. Caso os documentos não atendam às condições do Edital, será dado à LICITANTE o prazo de 05
dias para tomar as providências adequadas.
14.4.2. A não-apresentação da documentação mencionada, a sua apresentação irregular, ou ainda, o não
comparecí mento do LICITANTE adjudicatário, importará na decadência do direito de contratar sem prejuízo
das sanções previstas nos art. 81 e 87 da Lei 8.666/93 e neste Edital.
14.5.
A PARTICIPANTE vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação,
para assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
PARTICIPANTE VENCEDORA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
Contratante.
14.6.
No ato da contratação, a PARTICIPANTE VENCEDORA deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em
nome da empresa.
14.7.
A assinatura do contrato estará condicionada à regularidade de situação da PARTICIPANTE
VENCEDORA.
14.8.
A recusa injustificada da PARTICIPANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo
ora estabelecido caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, reservando-se à Contratante
o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, realizar nova licitação ou convocar os
PARTICIPANTES remanescentes, respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste caso, as mesmas
condições da proposta do primeiro classificado.
14.9.
As PARTICIPANTES remanescentes convocadas na forma do item anterior, que não concordarem
em assinar o contrato, não estarão sujeitos às penalidades acima mencionadas.
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15. DO CONTRATO E DA SUA EXECUÇÃO

15.1.
Convocada, a licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o Contrato;
15.2.
A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta a assinar o Termo de
Contrato, vir a desistir de assinar o mesmo, ser-lhe-ão atribuídas às penalidades previstas em Lei e neste
Edital, respeitado o direito de recurso;
15.3.
A futura Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas;
15.4.
A futura Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, até os limites fixados em Lei;
15.5.
O Contrato decorrente desta Licitação terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que seja respeitado o limite legal de valor previsto para a Concorrência;
15.5.1. Na prorrogação, o ANUNCIANTE poderá renegociar os percentuais de remuneração praticados com
a contratada, com base em pesquisa de preços, com vistas a obter maior vantajosidade para a Administração,
no decorrer da execução do contrato.
15.6.
Todo serviço a ser prestado pela futura Contratada deverá ser precedido da apresentação do
competente projeto de apropriação de custos o qual, aprovado pela Prefeitura, gerara a expedição de Ordem de
Execução de Serviços;
15.7.
O valor dos serviços será orçado pela futura Contratada em cada caso, em função dos custos
respectivos, obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua compatibilidade com os preços
de mercado, e deverão ser submetidos à apreciação da Prefeitura, que decidirá quanto à sua aprovação;
15.8.
Todos os serviços realizados serão documentados através da apresentação dos respectivos
comprovantes de veiculação, cópias das faturas e duplicatas quitadas, emitidas pelos fornecedores;
15.9.
Os serviços serão executados pela futura Contratada, com o fornecimento de toda mão de obra,
material e equipamento necessários, sendo permitida a contratação de fornecedores de bens e serviços
auxiliares, se necessários ao cumprimento do objeto licitado, e desde que previamente submetido à anuência
da Contratante; nessa hipótese, a futura Contratada será responsável pela administração dos suprimentos de
bens e serviços dos terceiros fornecedores e pela integral execução dos serviços que competirem a ela,
Contratada, arcando integralmente com os encargos de qualquer natureza deste, decorrentes;
15.10. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pela Contratante poderão fornecer ao
Contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do
objeto do contrato, conforme determina o art. 14 da Lei n° 12.232/2010;
15.11. Os custos e as despesas de veiculação apresentados à Contratante para pagamento deverão ser
acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos
descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de
veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível;
15.11.1. Pertencem à Contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia, diretamente ou
por intermédio de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de
tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação.
15.12. As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços
especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de
computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados;
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15.12.1. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de

fornecedores e de cada meio de divulgação.
15.13. Todas as peças criadas, produzidas, e veiculadas, exibidas, distribuídas, divulgadas ou expostas,
oriundas do Contrato e efetuadas em decorrência do mesmo, realizadas pela futura Contratada, serão de
propriedade da Prefeitura, devendo ser entregues cópias das mesmas, mensalmente, à Secretaria Municipal de
Comunicação, e os licitantes já deverão computar em seus preços propostos estes valores, uma vez que não
poderão utilizar os mesmos, sem prévia autorização por escrito da Prefeitura;
15.13.1. Os originais dos materiais desenvolvidos para a execução dos serviços ficarão sob a guarda da
Contratada, mas disponíveis a qualquer tempo à Prefeitura, que poderá, a seu critério, requisitar novas cópias
dos originais, para comprovação da prestação do serviço e arquivo próprio, vedada a transferência a agentes
de qualquer espécie ou uso além das finalidades solicitadas em plano de campanha específica.
15.14. A agência de propaganda só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos de
divulgação, por conta e por ordem da Prefeitura, se previamente os identificar e tiver sido pela mesma
expressamente autorizada.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/1993, a Contratada que inexecutou total

ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da
execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal;
ou não mantiver a proposta;
16.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
16.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
16.2.2. Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
16.2.2.1.
Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
16.2.2.2.
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre
si.
16.2.3. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
16.2.3.1.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
16.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
16.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
16.3.
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique
as outras sanções cabíveis.
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16.4.
A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades
acima estabelecidas.
16.5.
A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
16.6.
Também fica sujeita às penalidades do art. 87. III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:
16.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
16.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
16.7.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
16.8.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
16.9.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Cajazeiras ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
16.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
16.9.2. O valor da multa poderá ser descontado na Fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, à diferença será cobrada na forma da lei;
16.9.3. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito
como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente;
16.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
16.11. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato da Autoridade Superior devidamente justificado;
17. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO
17.1.
A CONTRATADA entregará ao PARTICIPANTE comprovante de garantia, na modalidade caução

em dinheiro e/ou em títulos da dívida pública e/ou fiança bancária e/ou seguro-garantia, no valor de 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, como forma de garantir a perfeita execução do seu objeto.
17.1.1. O comprovante de garantia deverá ser entregue, no endereço da Contratante, no momento da
assinatura do contrato.
17.1.2. Não serão aceitos seguro-garantia ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias aos
interesses da CONTRATANTE.
17.1.3. Sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste contrato, a não prestação da garantia exigida
implicará sua rescisão.
17.2.
A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações ou pagamento de qualquer
obrigação, inclusive em caso de rescisão.
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17.3.
Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 10 (dez) dias contados
da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE.
17.4.
A garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA
eventualmente inadimplidas na vigência deste Contrato e da garantia, e não serão aceitas se o garantidor
limitar o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia.
17.5.
Em caso de fiança bancária, o instrumento deve:
a) Ser emitido por instituição financeira que esteja autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar
no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção da autarquia;
b) Ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de 90 (noventa)
dias para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA - ocorrido durante a vigência
contratual - e para a comunicação do inadimplemento à instituição financeira, observados os prazos
prescricionais pertinentes;
c) Ter afirmação expressa do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à
CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações;
d) Ter renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do
Código Civil Brasileiro.
17.6.
No caso de seguro-garantia, a apólice deverá indicar:
a) A apólice indicará a CONTRATANTE como beneficiária e deve ser emitida por instituição autorizada
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a operar no mercado securitário, que não se
encontre sob regime de direção fiscal, intervenção, liquidação extrajudicial ou fiscalização especial e que
não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela autarquia;
b) Seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência deste contrato, acrescido de 90
(noventa) dias para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA - ocorrido durante a
vigência contratual - e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro à
instituição emitente, observados os prazos prescricionais pertinentes;
c) A apólice deve prever expressamente responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de
caráter sancionatório aplicadas à CONTRATADA.
17.7.
Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá:
a) Ter sido emitido sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
b) Ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
17.8.
A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA, no prazo de 90
(noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato, mediante certificação, por seu gestor ou fiscal,
de que os serviços foram realizados a contento e desde que tenham sido cumpridas todas as obrigações aqui
assumidas.
17.9.
Em caso de atualização do valor contratual estimado, o CONTRATANTE exigirá a
complementação do valor da garantia, para que se mantenha o percentual estabelecido neste Edital, podendo
admitir que seja oferecida nova garantia, escolhida pela CONTRATADA entre as modalidades ora previstas.
17.10.
Na hipótese de prorrogação do contrato, a CONTRATANTE exigirá nova garantia, escolhida
pela CONTRATADA entre as modalidades previstas na Lei n° 8.666/1993.
17.11.
O documento de constituição da nova garantia deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo
máximo de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura do respectivo termo aditivo.
17.12.
A qualquer tempo, mediante entendimento prévio com a CONTRATANTE, poderá ser admitida
a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no subitem 17.1 deste Edital.
17.13.
Aceita pela CONTRATANTE, substituição da garantia será registrada no processo
administrativo por meio de apostilamento.
18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
18.1.
Obrigações da Contratada:
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Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade;
Realizar - com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de terceiros todos os serviços relacionados com o objeto do contrato, de acordo com as especificações estipuladas pela
Contratante;
18.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo fiscal do contrato.
18.1.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e
transferir, integralmente, à Contratante, descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas),
bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens, cuja negociação deverá ter a
presença obrigatória de membro da Administração Pública;
18.1.5. Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no mínimo, três propostas,
com a indicação da mais adequada para sua execução. Se não houver possibilidade de obter três propostas, a
Contratada deve apresentar as justificativas pertinentes, por escrito.
18.1.6. Obter a aprovação prévia da Contratante, por escrito, para assumir despesas de produção, veiculação
e qualquer outra relacionada com este contrato.
18.1.7. Submeter a subcontratação de terceiros somente para a execução de serviços objeto do Contrato à
prévia e expressa anuência da Contratante. Nesses casos, a Contratada permanece com todas as suas
responsabilidades contratuais perante a Contratante. A contratação de serviços ou compra de material de
empresas em que a Contratada, ou seus funcionários, tenham, direta ou indiretamente, participação societária,
ou qualquer vínculo comercial, somente poderá ser realizada após comunicar à Contratante esse vínculo e
obter sua aprovação.
18.1.8. Entregar à Contratante, mensalmente, um relatório das despesas de produção e veiculação
autorizadas no mês anterior e um relatório dos serviços em andamento, estes com os dados mais relevantes
para uma avaliação de seu estágio.
18.1.9. Entregar à Contratante a comprovação do desempenho satisfatório da veiculação da publicidade nos
meios de divulgação escolhidos, para fins de pagamento, consistente em uma prestação de contas quanto à
veiculação da peça publicitária por ela concebida/criada/planejada, instruída com necessário relatório de
checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, salvo impossibilidade devidamente justificada.
18.1.10. 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 honorários da Contratada pelos serviços realizados até a data
dessas ocorrências, desde que não causadas pela própria Contratada ou por terceiros por ela contratada.
18.1.11. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato, que envolva o nome
da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
18.1.12. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que
envolvam a Contratada, independentemente de solicitação.
18.1.13. Submeter previamente à Contratante a eventual caução ou utilização deste Contrato em qualquer
operação financeira.
18.1.14. Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação exigidas na
concorrência que deu origem a este ajuste, bem como exigir prova da regularidade fiscal e trabalhista, em
especial a prova da regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente das empresas subcontratadas para prestar serviços especializados e dos veículos
de comunicação escolhidos;
18.1.1.
18.1.2.
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18.1.15. Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa, bem assim, quando for o caso, a
legislação estrangeira com relação a trabalhos realizados ou distribuídos no exterior.
18.1.16. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários e, quando for o caso,
com relação a funcionários de terceiros contratados.
18.1.17. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto
deste contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os encargos trabalhistas, prêmios de
seguro e de acidentes de trabalho, os encargos que venham a ser criados e exigidos pelos poderes públicos e
outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.
18.1.18. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos
de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados.
18.1.19. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os
seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais.
18.1.20. 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. Em casos de
contratação de terceiros, nos estreitos limites de permissão do Edital da licitação que originou o Contrato, para
a execução, total ou parcial, de serviços estipulados neste instrumento, exigir dos eventuais contratados, no
que couber, as mesmas condições do contrato.
18.1.21. Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que
lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da Contratante. A infração a este dispositivo
implicará a rescisão imediata deste contrato e sujeitará a Contratada às penas legais e às indenizações das
perdas e danos previstos na legislação ordinária.
18.1.22. Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua
demora, omissão ou erro, na condução dos serviços de sua responsabilidade, na veiculação de publicidade ou
em quaisquer serviços objeto deste contrato.
18.1.23. Responsabilizar-se por quaisquer ônus 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.
18.1.24. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes
de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de
lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços
prestados, a Contratada adotará as providências necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantêla a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo,
se houver condenação, reembolsará a Contratante as importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro
do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo pagamento.
18.1.25. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de proteção à
propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, relacionadas com os serviços objeto deste
contrato.
18.1.26. Emitir nota fiscal com a escorreita descrição dos serviços, permitindo perfeita identificação dos
mesmos, bem como o preço unitário do serviço.
18.1.27. Aceitar nas mesmas condições contratuais, possíveis acréscimos ou supressões dos fornecimentos,
nos termos do artigo 65, § Io, da Lei 8.666/1993
18.2.
Caberá à Prefeitura Municipal de Cajazeiras:
18.2.1. Proceder ao pagamento do contrato pelos serviços prestados, na forma e nos prazos pactuados,
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conforme previsto na Minuta do Contrato e consoante os preços estabelecidos na Proposta de menor preço;
18.2.2.
Aprovar, antes da produção, a amostra dos materiais apresentados pela Contratada;
18.2.3.
Nomear gestor e fiscal, titular e substituto, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato
resultante desta licitação e registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas
porventura observadas na execução dos serviços, os quais terão poderes, dentre outros, para notificar a
contratada, objetivando sua imediata correção;
18.2.4.
Avaliar o nível dos serviços prestados sob os aspectos quantitativo e qualitativo durante o prazo
do contrato;
18.2.5.
Rejeitar, no todo ou em parte, o material produzido fora dos padrões de qualidade exigidos pelo
Contratante e que esteja em desacordo com as especificações deste Projeto Básico;
18.2.6.
Efetuar as retenções e recolhimentos dos tributos e contribuições devidas sobre o valor da fatura
fornecida pela Contratada, na forma da legislação vigente;
18.2.7.
Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços
contratados;
18.2.8.
Notificar, por escrito, à Contratada, sobre ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a devida correção;
18.2.9.
Os valores não processados na fatura relativa ao mês da ocorrência deverão ser processados na
próxima fatura emitida pela contratada.
18.2.10. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas;
18.2.11. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas com o objeto do Contrato.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1.
Quaisquer solicitações de informações complementares, ou pedidos de esclarecimentos, que se
façam necessários à elaboração das propostas, deverão ser formuladas, por escrito, e protocolados em até 05
(cinco) dias úteis antes da data marcada para abertura da Licitação, ficando desde já entendido que a ausência
da resposta não constituirá motivo para alteração das condições e prazos;
19.2.
A Prefeitura se reserva o direito de:
19.2.1. Revogar esta Licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
19.2.2. Anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, assegurados, em ambos os casos, o contraditório e a ampla defesa; ou
19.2.3. Adiá-la, por sua iniciativa, ou em consequência de solicitações de esclarecimentos, para modificar
este Edital, sem que isso represente, em todos os casos, motivo para que as empresas participantes pleiteiem
qualquer tipo de indenização.
19.3.
Quando da realização desta licitação, em havendo indícios de conluio entre as licitantes, ou de
qualquer outro ato de má-fé, a Comissão Permanente de Licitação comunicará os fatos verificados à
Assessoria Jurídica do Município para as providências cabíveis junto ao Ministério Público e outros órgãos
competentes e pertinentes à matéria;
19.4.
As licitantes devem apresentar suas propostas levando em consideração o Código de Ética dos
Profissionais de Propaganda e, em especial, ao contido na Lei n° 12.232/2010;
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19.5.
Ocorrendo a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação, é facultativa a sua
aceitação por parte da Contratada, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de direito, receita
própria da agência e não estão compreendidos na obrigação prevista no subitem 15.11.1;
19.5.1. A equação econômico-financeira definida nesta licitação e no Contrato dela decorrente não se altera
em razão da vigência ou não de planos de incentivo referidos no subitem acima, cujos frutos estão
expressamente excluídos dela;
19.5.2. A Contratada não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo aos interesses da
Contratante, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam,
devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados
técnicos comprovados;
19.5.3. O desrespeito ao disposto no subitem anterior constituirá grave violação aos deveres contratuais por
parte da agência contratada e a submeterá a processo administrativo em que, uma vez comprovado o
comportamento injustificado, implicará a aplicação das sanções legais previstas.
19.6.
Para fins de interpretação da legislação de regência, valores correspondentes ao desconto-padrão de
agência pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes,
constituem receita da agência de publicidade e, em consequência, o veículo de divulgação não pode, para
quaisquer fins, faturar e contabilizar tais valores como receita própria, inclusive quando o repasse do
desconto-padrão à agência de publicidade for efetivado por meio de veículo de divulgação;
19.7.
Os serviços, objeto desta licitação poderão ser contratados no todo ou em parte, sempre subordinado
à existência de recursos;
19.8.
A participação nesta licitação implica na aceitação, em todos os termos, do presente Edital;
19.9.
A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes dos serviços objeto desta Licitação, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal,
inexistindo a solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos inclusive os que, eventualmente,
advirem de prejuízos causados a terceiros;
19.10. Não havendo expediente na Prefeitura na data designada para o recebimento dos envelopes, os
mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora;
19.11. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta licitação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário,
só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente na Prefeitura;
19.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, tomando-se por base as disposições
constantes da Lei n° 12.232/2010, de forma complementar, pela Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar n°
123/2006, Lei n° 4.680/1965, Decreto n° 57.690/1966, Decreto n° 4.563/2002, Normas-Padrão da Atividade
Publicitária do CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão), os preceitos do Direito Público e,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
19.13. A Prefeitura Municipal de Cajazeiras poderá cancelar de pleno direito a Nota de Empenho que vier a
ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua
capacidade econômico-financeira;
b) For envolvida em escândalo público e notório;
c) Quebrar sigilo profissional;
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d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha
acesso por força de suas atribuições contratuais e que contrariem as condições estabelecidas pela
Prefeitura Municipal de Cajazeiras, e
e) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.
19.14. As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento de sua
abertura, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer licitante observações ou
reclamações posteriores, a este respeito;
19.15. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a
utilização de recursos ou de meios meramente proletários, sujeitando-se o autor ás sanções legais e
administrativas previstas no art. 93 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores;
19.16. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital;
19.17. A licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n° 8.666, de 1993, não cabendo às
licitantes direito à indenização;
19.18. A nulidade do procedimento licitatório induz à anulação da Nota de Empenho, sem prejuízo do
disposto no § único do art. 59 da Lei n° 8.666/93;
19.19. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos documentos
de habilitação e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas;
19.20. O licitante fica obrigado aceitar as mesmas condições estipuladas neste Edital, os acréscimos ou
suspensões que se fizerem nos totais solicitados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) conforme art.
65, §1° da Lei n° 8.666/93, se de conveniência da Prefeitura Municipal de Cajazeiras;
19.21. E facultado à Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase do processo licitatório, promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo vedada à inclusão posterior de
documento;
19.22. As omissões e dúvidas decorrentes do presente processo licitatório serão dirimidas à luz do contido
na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações;
19.23. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Cajazeiras, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cajazeiras/PB, e m ....de............ de 2022

José Anchieta César de Lima
Secretário de Comunicação
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1. O objeto da licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, de acordo com a
Lei n° 12.232/2010.
1.1. Também fazem parte do objeto do certame, como atividades complementares, os serviços especializados
pertinentes a:
a) Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento relativos à execução do contrato;
b) À criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada a
expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias;
c) À produção e à execução técnica das peças e/ou material criados pela agência contratada.
1.1.1. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem terão a
finalidade específica de:
a) Gerar conhecimento sobre o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, o públicoalvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;
b) Aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;
c) Possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias realizadas em
decorrência da execução do contrato.
1. 1.2 . E vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações previstas na alínea “a” do subitem 1.1.1 de matéria
estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto do contrato de
prestação de serviços de publicidade.
1.1.3. A contratação dos serviços, elencados no objeto, tem como objetivo o atendimento ao princípio da
publicidade e ao direito à informação, por meio de ações que visam difundir idéias e princípios,
posicionar instituições e programas, disseminar iniciativas e políticas públicas, ou informar e orientar o
público em geral.
1.1.4. O planejamento, previstos no subitem 1.1, objetiva subsidiar a proposição estratégica das ações
publicitárias, tanto nos meios e veículos de divulgação tradicionais (off-line) como digitais {on-line), para
alcance dos objetivos de comunicação e superação dos desafios apresentados e devem prever, sempre que
possível, os indicadores e métricas para aferição, análise e otimização de resultados.
1.2 . E vedado incluir outros serviços não previstos nos itens 1 e 1.1, em especial as atividades de promoção,
de patrocínio, de relações públicas, de assessoria de comunicação e de imprensa e a realização de eventos
festivos de qualquer natureza, conforme preconiza a Lei n° 12.232/2010.
1.2.1. Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem anterior, os patrocínios
publicitários de projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que funcionem como veículos de
divulgação.
1.2.2. Os patrocínios publicitários, mencionados no item 1.2.1, os quais não são vedados, correspondem
aos projetos de mídia realizados por meio da compra de espaços e/ou tempo publicitários em veículos de
comunicação e divulgação, decorrentes da necessidade de associar uma marca, produto ou mensagem à
transmissão de algum evento e/ou projeto esportivo, cultural, informativo ou de entretenimento.
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1.3. Os serviços abrangem as ações de publicidade institucional e de utilidade pública, sobre todos os assuntos
e temas de competência ou interesse do Poder Executivo.
1.4. A agência atuará por ordem e conta do ANUNCIANTE, em conformidade com o art. 3o da Lei n°
4.680/1965, na contratação de fornecedores de bens e de serviços especializados, para a execução das
atividades complementares e de veículos de divulgação, para a transmissão de mensagens publicitárias.
1.5. A AGENCIA realizará os serviços internos ou, quando necessário, mediante a contratação de
fornecedores.
1.6. A AGÊNCIA atuará de acordo com solicitação do CONTRATANTE.
1.7. A AGÊNCIA contratada deve manter, à frente dos serviços, um representante credenciado por escrito, o
qual será responsável pela direção dos serviços contratados e representará a AGÊNCIA perante o
CONTRATANTE.
1.8. A Contratada deverá possuir e manter, durante todo o período do contrato, uma área para atender todas as
necessidades solicitadas por parte da CONTRATANTE, de modo a garantir a qualidade e eficácia dos
trabalhos desenvolvidos conforme todas as exigências constantes nesse instrumento.
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ANEXO II - PROPOSTA TÉCNICA: ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO
1. As PARTICIPANTES deverão comprovar que tendem aos requisitos previstos na Lei 12.232/2010 e o
disposto no Inciso IV do Art. 30 da Lei 8.666/1993.
1.1. O atendimento aos normativos acima referidos deverão ser comprovados por meio de Proposta Técnica
estruturada em 4 (quatro) quesitos: Plano de Comunicação publicitária, Capacidade de Atendimento,
Repertório e Relato de Soluções de Problemas de Comunicação.
2. ENTREGA DA PROPOSTA TÉCNICA
2.1. A Proposta Técnica deverá ser entregue acondicionada nos Invólucros n° 1, n° 2 e n° 3.
Invólucro n° 1
2.1.1. No Invólucro n° 1 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária - Via Não
Identificada, cuja formatação geral e específica de seus subcritérios está definida neste anexo.
2.1.1.1. Só será aceito o Plano de Comunicação Publicitária — Via Não Identificada que estiver
acondicionado no invólucro padronizado fornecido, obrigatoriamente, pela ANUNCIANTE, conforme a
seguir:
a) O invólucro padronizado deverá ser retirado pela interessada no local indicado no Edital;
2.1.1.2. O Invólucro n° 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica.
2.1.1.3. Para preservar - até a abertura do Invólucro n° 2 - o sigilo quanto à autoria do Plano de
Comunicação Publicitária, o Invólucro n° 1 não poderá:
a) Ter nenhuma identificação;
b) Apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da licitante;
c) Estar danificado ou deformado pelas peças, material e/ou demais documentos nele acondicionados
de modo a possibilitar a identificação da licitante, bem como seu conteúdo deve estar perfeitamente
alocado em seu interior.
Invólucro n° 2
2.1.2. No Invólucro n° 2 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária - Via
Identificada.
2.1.2.1. O Invólucro n° 2 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação:
Invólucro n° 2 Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária — Via Identificada Nome
empresarial e CNPJ da licitante - Concorrência n° 00001/2022.
2.1.2.2. O Invólucro n° 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até
sua abertura.
2.1.2.3. O objetivo exclusivo do envelope n° 2 é a posterior identificação, para fins do computo geral de
notas, das autoras do Invólucro n° 1, sendo seu conteúdo apenas usado como parâmetro de
reconhecimento destas propostas.
Invólucro n° 3
2.1.3. No Invólucro n° 3 deverão estar acondicionados a Capacidade de Atendimento, o Repertório e os
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação.
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2.1.3.1. O Invólucro n° 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação:
Invólucro n° 3 Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de
Problemas de Comunicação. Nome empresarial e CNPJ da licitante. Concorrência n° 00001/2022.
2.1.3.2. O Invólucro n° 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem
adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até
sua abertura.
2.1.3.3. O Invólucro n° 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento
que conste do Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a identificação da
autoria deste antes da abertura do Invólucro n° 2.
3. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA:
3.1. As PARTICIPANTES apresentarão Plano de Comunicação Publicitária elaborado com base no briefing
constante do Anexo V deste Edital.
3.2. O Plano de Comunicação Publicitária deverá ser elaborado em 2 (duas) vias - IDENTIFICADA e NÃO
IDENTIFICADA - que deverão ser acondicionadas separadamente nos ENVELOPES N° 1 e N° 2, conforme
estabelecido no Edital.
3.3. A Via Não Identificada do Plano de Comunicação Publicitária não poderá ter informação, marca, sinal,
etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a identificação de sua autoria antes da abertura do
ENVELOPE N° 2.
3.4. A via identificada do plano de comunicação publicitária terá o mesmo teor da via não identificada, com a
identificação da licitante, sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa, e ser datada e assinada na
última página e rubricada nas demais, pelo representante legal da PARTICIPANTE.
3.5. A licitante deverá apresentar sua Proposta Técnica estruturada de acordo com os quesitos e subquesitos a
seguir:
Quesitos - Subquesitos
I. Plano de Comunicação Publicitária
a) Raciocínio Básico
b) Estratégia de Comunicação Publicitária
c) Ideia Criativa
d) Estratégia de Mídia e Não Mídia
II. Capacidade de Atendimento
III. Repertório
IV. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação
3.5.1. A Proposta Técnica será redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras.
3.6. O Plano de Comunicação Publicitária —Via Não Identificada deverá ser apresentado da seguinte
forma:
a) Em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda;
b) Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2 , ambas em branco, não deverão ser
usadas sobrecapas em plástico, acetato ou qualquer outro material;
c) Conteúdo impresso em papel A4, tipo offset ou equivalente, branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2,
orientação retrato;
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d) Espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda;
e) Títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos;
f) Espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e entretítulos e entre
parágrafos;
g) Alinhamento justificado do texto;
h) Texto e numeração de páginas em fonte ‘arial’, cor ‘automático’, tamanho ‘12 pontos’, sem prejuízos
das exceções dispostas nos subitens 3.6.1,3.6.2 e 3.6.3;
i) Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página interna, em
algarismos arábicos, no canto inferior direito da folha;
j) Sem identificação da licitante.
k) Não serão permitidas notas de rodapé no corpo do texto a nenhum título, exceto como adjuvante dos
gráficos e tabelas, nos itens em que estes são expressamente permitidos.
3.6.1. As especificações do subitem 3.6 não se aplicam às peças tangibilizadas de que trata a alínea ‘b’ do
subitem 3.7.3.
3.6.2. Os subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação Publicitária poderão ter gráfico
e/ou tabela, observadas as seguintes regras:
a) Os gráficos ou tabelas poderão ser editados em cores;
b) Para os dados e informações dos quadros e ou tabelas recomenda-se edição na fonte ‘arial’,
preferencialmente, em estilo ‘normal’, cor ‘automático’, tamanho ‘10 pontos’;
c) Apenas as páginas em que estiverem inseridos os gráficos e/ou tabelas poderão ser apresentadas em
papel A3 dobrado.
(i)
Nesse caso, para fins do limite previsto no subitem 3.6.5, o papel A3 será computado como
duas folhas de papel A4, respeitadas as margens previstas nas laterais das páginas, conforme definido
no item 3.6 deste anexo.
3.6.3. Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia poderão
ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos e poderão ser editados em
cores.
3.6.3.1. Apenas as páginas em que estiverem inseridos os gráficos, tabelas e planilhas desse subquesito
poderão ser apresentadas em papel A3 dobrado.
3.6.4. Os exemplos de peças e/ou material integrantes do subquesito Ideia Criativa serão apresentados
separadamente do caderno de que trata o subitem 3.6, apesar de integrarem o mesmo envelope.
3.6.4.1. Esses exemplos devem adequar-se às dimensões do Invólucro n° 1, cabendo à licitante atentar
para o disposto no item 2.1.1.3 e demais exigências deste anexo e do Edital.
3.6.4.2. Não é permitido que as peças não sejam coladas em pranchas ou similares que possam
determinar a identidade da licitante, nem o uso de passpartout ou assemelhados. Quando impressas,
deve-se usar o padrão de gramatura de papel proposto (75 gr/m2 a 90 gr/m2), além de respeitar a
sugestão de exposição em folha que, quando dobrada e fechada, mantenha o formato A4 de forma a
permitir sua melhor inserção e manuseio no invólucro padrão sem maiores transtornos à subcomissão
técnica.
3.6.5. Os textos do Raciocínio Básico, da Estratégia de Comunicação Publicitária e da Ideia Criativa
estão limitados, no conjunto, a 10 páginas.
3.6.6. Os textos da Estratégia de Mídia e Não Mídia não têm limitação quanto ao número de páginas.
3.6.7. Para fins desta licitação, consideram-se como Não Mídia os meios que não implicam a compra de
espaço e/ou tempo em veículos de divulgação para a transmissão de mensagens publicitária.
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3.6.8. Podem ser utilizadas páginas isoladas com a finalidade de identificar as etapas do Plano de
Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e seus subquesitos: Raciocínio Básico, Estratégia de
Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia. Não havendo necessidade de
lançar nessas páginas os subitens deste projeto básico a que correspondem o quesito nem os textos
expressos nesses subitens:
a) Essas páginas devem seguir as especificações do subitem 3.6, no que couber.
b) Essas páginas, por não conterem conteúdo avaliatório, não contam no computo de páginas explicitado
no subitem 3.6.5 deste anexo, não devendo ser numeradas quando utilizadas.
3.7. O Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada, composto dos subquesitos
Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não
Mídia deverá ser elaborado com base no Briefing anexo a este Edital, observadas as seguintes
disposições:
3.7.1. Raciocínio Básico: composto de um texto, em que o licitante demonstrará sua compreensão sobre
as ações de comunicação publicitária a cargo da Prefeitura Municipal de Cajazeiras e o contexto de
atuação e sua população (dados sociodemográficos) no estado e na região. O texto deverá contemplar:
a) Diagnóstico e intepretação dos desafios e problemas de comunicação do briefing introduzindo o
trabalho da candidata;
b) Considerações de público alvo da Prefeitura e da campanha em específico tratada no briefing;
c) Premissas básicas para o desenvolvimento da estratégia de comunicação que será desenvolvida pela
agência candidata nos itens que virão a seguir deste, incluindo a prioridade com que estas premissas
devem ser atendidas nas estratégias subsequentes.
3.7.2. Estratégia d e Comunicação Publicitária: Derivado diretamente das considerações já apresentadas
no item anterior, constitui-se de apresentação pela licitante das linhas gerais da proposta para suprir os
desafios e problemas - geral e específicos - de comunicação a serem enfrentados e alcançar os objetivos
previstos no Briefing, compreendendo:
a) Explicitação e defesa do partido temático e do conceito que, de acordo com seu raciocínio básico,
devem fundamentar a proposta de solução publicitária, partindo do tema chave proposto no briefing,
descartando soluções eventualmente consideradas, inicialmente, na estratégia e justificando seu descarte;
b) Explicitação e defesa dos principais pontos da Estratégia de Comunicação Publicitária sugerida, no
que destacamos:
I. Definições sobre o comportamento dos públicos da campanha, formulando hipóteses e
diagnósticos alicerçados em dados reconhecidos;
I I . Definições sobre o conteúdo que deve estar inserido na campanha, em particular sobre o
conteúdo e forma de abordar o público definido, norteando os itens que serão corporificados nas peças
da relação presente na ideia criativa;
I I I . Desdobramentos posteriores da campanha, determinando como esta abordagem irá gerar
longevidade a campanha;
IV . Definições temporais sobre o período correto de realizar a campanha, diante das diretrizes
presentes;
V. Definições relativas ao modo de realizar a estratégia de campanha, em particular diretrizes gerais
sobre os suportes midiáticos, instrumentos ou ferramentas que serão utilizados e razões que suportam
essas diretrizes.
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com
Tel.: (83) 3531-2534

Página 41 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3.7.3. Ideia Criativa: apresentação pela licitante de campanha publicitária, observadas as seguintes
disposições:
a) Apresentar relação de todas as peças e/ou material que julgar necessários para a execução da sua
proposta de estratégia de comunicação publicitária, como previsto no anteriormente, com comentários
sobre a construção criativa de cada peça e/ou material, podendo ser em texto corrido ou tópicos, a critério
dos licitantes;
b) Da relação prevista na alínea anterior, escolher e apresentar como exemplos as peças e/ou material que
julgar mais indicados para corporifícar objetivamente sua proposta de solução do(s) desafio(s) ou
problema(s), geral e ou específico, de comunicação, conforme explicitado na estratégia de comunicação
publicitária. As peças exemplificadas devem estar indicadas de forma clara no texto descrito na alínea
anterior.
c) Os comentários mencionados na alínea ‘a’ do subitem 3.7.3 estão circunscritos à especificação de
cada peça e/ou material e à explicitação das funções táticas que se pode esperar de cada peça e/ou
material e a sua detalhada especificação no caso das peças não corporificadas que eventualmente irão
compor a campanha, bem como de suas técnicas construtivas quando pertinente;
d) Os exemplos de peças e/ou material, de que trata a alínea ‘b’ do subitem 3.7.3, estão limitados a 5
(cinco), independentemente do meio de divulgação, do tipo ou característica da peça e/ou material,
podendo ser apresentados sob qualquer forma impressa - desde roteiro, layout e/ou storyboard impressos,
para qualquer meio; descritivos e gráficos impressos para protótipo; detalhamento impresso de roteiros
para realização de peças destinadas a rádio e internet;
II. Todos os exemplos devem ser apresentados, exclusivamente, em substrato papel, conforme
demais normativas do certame;
III. Se a campanha proposta pela licitante previr número de peças e/ou material superior ao que pode
ser apresentado na forma ‘exemplificada’, a relação prevista na alínea ‘a’ do subitem 3.7.3 deverá ser
elaborada em dois blocos (de texto ou de tópicos, conforme escolha da licitante): um para as peças
e/ou material apresentados como exemplos (peças tangibilizadas) e outro para o restante que não será
exemplificado (peças não tangibilizadas);
IV. As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho real ou reduzido, desde que não prejudique
sua leitura, sem limitação de cores, sem suporte e/ou passe-partout. Peças que não se ajustem às
dimensões do Invólucro n° 1 podem ser dobradas;
V. Cada peça e/ou material impresso deverá trazer indicação sucinta (exemplos: cartaz, roteiro de
filme TV, roteiro de spot para rádio, anúncio em revista, trames de banner para internet, etc.)
destinada a facilitar seu cotejo, pelos integrantes da Subcomissão Técnica, com a relação comentada
prevista na alínea ‘a’ do subitem 3.7.3;
e) Para fins de computo das peças que podem ser apresentadas ‘exemplificadas’, até o limite de que trata
o subitem 3.7.3, devem ser observadas as seguintes regras:
I.
As reduções e variações de formato serão consideradas como novas peças;
II.
Cada peça apresentada como parte de um kit será computada no referido limite;
III. Peça sequencial, para qualquer meio (a exemplo de anúncio para revista e jornal e de painéis
sequenciais de mídia exterior —outdoor, envelopamento de veículos, adesivagem de fingers —entre
outros), apenas será considerada uma peça se o conjunto transmitir mensagem única;
IV. Um hotsite e todas as suas páginas serão considerados uma peça;
V.
Um filme e o hotsite em que se encontra hospedado serão considerados duas peças;
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VI. Um banner e o hotsite para o qual ele esteja direcionado serão considerados duas peças;
VII. Um hotsite cuja página de abertura e/ou demais páginas internas sejam formadas por animações
ou imagens captadas, formando um conjunto integrado ao hotsite, será considerado apenas uma peça.
Estratégia de Mídia e Não Mídia - constituída de:
a) Texto de apresentação em que a licitante explicitará e justificará 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 Briefing anexo a este Edital, sob a forma de textos, métricas,
tabelas, gráficos e planilhas;
b) Texto diagnóstico sobre os públicos da campanha contemplados, seu consumo de mídia e perfis
embasados em pesquisas e dados reconhecidos, sempre alicerçados em elementos demográficos e
psicográficos, servindo de apoio aos argumentos oferecidos, o que inclui gráficos e tabelas referentes a
estes conteúdos;
c) Texto com considerações detalhadas sobre as táticas de mídia propostas e números relativos ao
alcance do plano proposto, permitindo a inclusão de tabelas e informações sobre as estratégias de flight
propostas;
d) Simulação de plano de distribuição em que a licitante identificará todas as peças e/ou materiais
destinados à veiculação, exposição ou distribuição, sob a forma de textos, métricas, tabelas, gráficos e
planilhas que embasem as normativas técnicas utilizadas pelas candidatas para esta distribuição.
(i) Todas as peças e material que integrarem a relação comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem
3.7.3 deverão constar dessa simulação, com seus respectivos períodos de distribuição das peças e/ou
material e quantidades de inserção destes materiais;
e) Resumo geral com informações sobre, ao menos:
I. Os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de divulgação,
separadamente por meios;
II. Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e/ou na execução técnica de cada peça
destinada a veículos de divulgação;
III. Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça e/ou material de não
mídia com as respectivas quantidades a serem produzidas;
TV. Demais valores (absolutos e percentuais) que incluam o orçamento do exercício, inclusive custos
de pesquisa e eventuais reservas técnicas designadas.
f) Quanto aos valores desta simulação, devem ser observados:
I. Os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser considerados os de tabela cheia,
vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação;
II. Deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos veículos de
divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. Não será necessário especificar os custos internos e honorários sobre serviços de fornecedores.
3.7.4.

Plano de Comunicação Publicitária —Via Identificada
3.8. O Plano de Comunicação Publicitária —Via Identificada, constitui-se do mesmo conteúdo da via não
identificada, sem os exemplos de peças e/ou material da Ideia Criativa, com a identificação da licitante. Deve
ser datado e assinado na última página e rubricado nas demais por quem detenha poderes de representação da
licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado, uma vez que não tem como propósito
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qualquer tipo de avaliação técnica, sendo apenas referência para cotejamento dos conteúdos no momento final
da avaliação desta etapa do certame.
Capacidade de Atendimento
3.9. A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem a Capacidade de Atendimento
em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte ‘ariaf, tamanho ‘12 pontos’, em
folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por
quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente
identificado.
3.9.1. Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 3.9 poderá ser editada em
papel A3 dobrado.
3.9.2. Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no subitem 3.9 não poderão ter
informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação
Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do
Invólucro n° 2.
3.9.3. Não há limitação de número de páginas para apresentação do conteúdo do caderno da Capacidade
de Atendimento.
3.10. A Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, diagramas, fotos e outros
recursos, por meios dos quais a licitante apresentará:
a) Relação nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com a especificação do início de
atendimento de cada um deles;
(i) Considera-se “à época da licitação” a data para entrega do presente caderno.
b) A quantificação e a qualificação dos profissionais que poderão ser colocados à disposição da
execução do contrato, discriminando-se todas as áreas fundamentais: estudo; planejamento; criação;
produção de rádio, produção em RTV e internet; produção gráfica; mídia e atendimento e tipo de
disponibilidade desses funcionários;
c) As instalações, a infraestrutura física, infraestrutura de Tecnologia da Informação (hardware e
software), segurança de fluxo de dados, de processos e os recursos materiais que estarão à disposição
para a execução do contrato;
d) A sistemática de atendimento e discriminação dos prazos a serem praticados em forma clara, em
condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha, na elaboração de plano de
mídia e fluxo de trabalho;
e) A discriminação detalhada das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de
audiência, dos periódicos assinados e da(s) auditoria(s) de circulação e controle de mídia (com suas
respectivas abrangências) que colocará regularmente à disposição da ANUNCIANTE, sem ônus
adicionais, na vigência do contrato.
Repertório
3.11. A licitante deverá apresentar os documentos, informações, peças e material que constituem o Repertório
em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte ‘ariaf, tamanho ’ 12 pontos’, em
folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por
quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente
identificado.
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3.11.1. Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem Repertório poderá ser
editada em papel A3 dobrado.
3.11.2. Os documentos e informações e o caderno específico, mencionados no subitem precedente, não
poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de
Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da
abertura do Invólucro n° 2.
3.11.3. Não há limitação de número de páginas para o conteúdo do caderno de apresentação do
Repertório.
3.12. O repertório é composto por um conjunto de trabalhos produzidos e veiculados pelo licitante, na
seguinte forma: a) um DVD contendo até 03 (três) comerciais para televisão; b) um CD contendo até 03 (três)
spots e/ou jingles para rádio; c) um conjunto de até 03 (três) anúncios destinados à mídia impressa;
3.12.1. Para cada peça e/ou material, deverá ser apresentada ficha técnica e texto resumo com a
indicação sucinta do problema que se propôs a resolver e parâmetros de construção da peça, além da
identificação da licitante e de seu cliente, título, data de produção, período de veiculação, exposição e/ou
distribuição e, no caso de veiculação, menção de pelo menos um veículo que divulgou cada peça e outras
questões pertinentes à alocação de verba, quando recomendável.
3.12.2. As peças e ou material devem ter sido veiculados, expostos ou distribuídos a partir de Io de
janeiro de 2017.
3.12.2.1. As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD, CD, ou em pendrive, executável em
qualquer computador com sistema operacional Windows.
3.12.2.2. Qualquer problema técnico referente à mídia apresentada pela candidata poderá ter reflexo
direto na nota da licitante e é de sua total e exclusiva responsabilidade.
3.12.2.3. As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no subitem 3.11, em papel
A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas separadamente. Em todos os casos, deverá ser preservada a
capacidade de leitura das peças e deverão ser indicadas suas dimensões originais.
3.12.2.3.1.
Se apresentadas soltas, as peças poderão ter qualquer formato, dobradas ou não, desde
que caibam no invólucro adequado.
3.12.2.4. Se a licitante apresentar peças em quantidade inferior à estabelecida no subitem 3.12, sua
pontuação máxima, neste quesito, será proporcional ao número de peças apresentadas. A
proporcionalidade será obtida mediante a aplicação da regra de três simples em relação à pontuação
máxima prevista para o item.
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação
3.13. A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem os Relatos de Soluções de
Problemas de Comunicação em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte
‘Arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna,
rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus
atos constitutivos, devidamente identificado.
3.13.1. Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 3.13 poderá ser editada
em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite previsto no subitem 3.14, o papel A3 será
computado como duas páginas de papel A4.
3.13.2. Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no subitem precedente não
poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de
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Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da
abertura do Invólucro n° 2.
3.14. A licitante deverá apresentar 2 (dois) Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, cada um com
o máximo de 3 (três) páginas, em que serão descritas soluções bem sucedidas de problemas de comunicação
planejadas e propostas por ela e implementadas por seus clientes.
3.14.1. As propostas de que trata o subitem 3.14 devem ter sido implementadas a partir de Io de janeiro
de 2017.
3.14.2. Se a licitante apresentar relatos em quantidade inferior à estabelecida no subitem 3.14, sua
pontuação máxima, neste quesito, será proporcional ao número de relatos apresentados. A
proporcionalidade será obtida mediante a aplicação da regra de três simples em relação à pontuação
máxima prevista para o subitem.
3.14.3. Os relatos deverão estar formalmente referendados pelos respectivos clientes e não podem
referir-se a ações de comunicação solicitadas e/ou aprovadas pela ANUNCIANTE.
a) A formalização do referendo deverá ser feita no próprio relato elaborado pela licitante, na última
página, devendo constar a indicação do nome empresarial do cliente, o nome e o cargo ou função do
signatário.
b) Todas as páginas do relato devem estar rubricadas pelo autor do referendo e assinada na última folha
do relato.
3.14.4. E facultada a inclusão de até 3 peças e/ou material, independentemente, do meio de divulgação,
do tipo ou característica da peça, para cada Relato. Se incluídas:
a) As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD, CD ou pendrive executável em qualquer
computador com sistema operacional Windows;
b) As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no subitem 3.13, em papel A4 ou A3
dobrado, ou ser apresentadas separadamente. Em todos os casos, deverão ser indicadas suas dimensões
originais;
I. Se apresentadas soltas, as peças gráficas poderão ter qualquer formato, dobradas ou não;
II. as peças incluídas não terão suas páginas computadas nos limites do relato definidos no item 3.14;
c) para cada peça e/ou material, deverá ser apresentada ficha técnica com a identificação das peças e
detalhes de concepção criativa, quando pertinente.
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ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS: ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

1. A proposta deverá ser apresentada devendo ser redigida no idioma português, sem rasuras, emendas ou
entrelinhas, digitada em papel timbrado, datada e assinada por representante legal do licitante, na última folha,
e rubricada nas demais.
2. A Proposta de Preço deverá conter:
2.1. Itens sujeitos a valoração, contendo as informações constantes no modelo de proposta - anexo a este
Edital, indicando os percentuais em algarismos e por extenso, com os seguintes dados:
a) Percentual de desconto de, no mínimo, 20% (vinte por cento) a ser concedido à Prefeitura Municipal
de Cajazeiras sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante, baseados na tabela de preços
do Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta apresentada
pelo licitante vencedor;
b) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe proporcione o
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de
1965;

c) Honorários (em percentual) de 10% (dez por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes:
I. Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração
de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. À renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material
publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. À reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância
com novas tecnologias.
2.2. Declaração da Licitante:
2.2.1. Comprometendo-se a repassar à Prefeitura, todas as vantagens (pecuniárias ou não) obtidas nas
negociações de preço com os veículos de comunicação e demais fornecedores e prestadores de serviços;
2.2.2. Que o preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe assistirá o direito de
pleitear, na vigência dos contratos a serem firmados, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão
ou qualquer outro pretexto.
2.2.3. Afirmando que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com materiais, mão-de-obra
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e respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes e demais despesas necessárias à execução
dos serviços objeto desta licitação, inclusive cessão de direitos autorais. Na ausência dessa declaração,
serão consideradas inclusas todas as despesas mencionadas neste subitem;
2.2.4. Comprometendo-se de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de produção de peças,
os valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas preexistentes, inclusos nesses
orçamentos.

3.

Será desclassificada a Proposta de Preços que:
a) Não atender as exigências deste Edital e de seus Anexos;
b) Apresentar preços baseados em outra proposta ou que contiver qualquer item condicionante para a
prestação dos serviços;
c) Apresentar percentual de desconto inferior a 20% (vinte por cento) a ser concedido à Prefeitura
Municipal de Cajazeiras sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante, baseados na
tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a
proposta apresentada pelo licitante vencedor;
d)
Apresentar percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços
dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes à produção e à execução técnica de peça e/ou material cuja distribuição não lhe
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei
n° 4.680, de 1965;
e) Apresentar percentual de honorários superior a 10% (dez por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material
publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
f) Apresentar percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da
licitante, referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em
consonância com novas tecnologias.
g) Possuir preços manifestamente inexequíveis, observando-se o disposto no artigo 48 da Lei n°
8.666/93;
h) Apresentar preços excessivos, simbólicos, irrisórios, ou de valor zero, ou incompatíveis com os preços
de mercado, observado o disposto no § 3o do art. 44 da Lei n° 8.666/93. Neste caso, antes da
desclassificação, a Comissão de Licitação, marcará por escrito, o prazo de 02 (dois) dias corridos para
que a empresa prove, por escrito, a compatibilidade dos preços com os praticados no mercado. Se a
justificativa não for aceita, efetivar-se-á a desclassificação.4

4.

DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. A Comissão Permanente de Licitação atribuirá notas para cada um dos quesitos a serem valorados,
conforme tabela a seguir:
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ITEM
01

OBJETO
NOTA
Percentual de desconto a ser concedido à Desconto inferior a 20%:
Prefeitura Municipal de Cajazeiras sobre os Nota = 0,00
custos internos dos serviços executados pela
licitante, a ser concedido ao Anunciante,
baseados na tabela de preços do Sindicato das Desconto igual ou superior a 20%:
Agências de Propaganda na Paraíba N = 0,5 x desconto
SINAPRO-PB,
conforme
a
proposta
apresentada pelo licitante vencedor.
Percentual Mínimo: 20%

02

03

Honorários (em percentual), incidentes sobre Honorários superiora 15%:
os preços dos bens e dos serviços Nota = 0,00
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da licitante,
Honorários igual ou inferior a 15%:
referentes à produção e à execução técnica de
N = 3,0 x (15,0 - Honorários)
peça e ou material cuja distribuição não lhe
proporcione o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgação, nos termos do
art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965.
Percentual máximo: 15%
Honorários (em percentual), incidentes sobre Honorários superiora 10%:
os preços dos bens e dos serviços Nota = 0,00
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes:
I. ao planejamento e à execução de Honorários igual ou inferior a 10%:
pesquisas e de outros instrumentos de
N = 3,0 x (10,0 - Honorários)
avaliação e de geração de conhecimento
pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e
conexos e aos cachês, na reutilização de
peça
ou
material
publicitário,
exclusivamente
quando
a
sua
distribuição/veiculação
não
lhe
proporcione o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação,
nos termos do art. 11 da Lei n°
4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
Percentual máximo: 10%
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04

Honorários (em percentual), incidentes sobre
os preços dos bens e dos serviços
especializados prestados por fornecedores,
com a intermediação e supervisão da licitante,
referentes à criação, à implementação e ao
desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária, destinadas a
expandir os efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, em consonância com novas
tecnologias.

Honorário superior a 15%:
Nota = 0,00
Honorários igual ou inferior a 15%:
N = 3,0 x (15,0 —Honorários)

Percentual máximo: 15%
Observação: para efeito de cálculo das notas de cada licitante, os termos desconto e
honorários serão substituídos nas fórmulas da coluna Notas pelas respectivas percentagens
que constarem de sua Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo “% ”.
4.2. As notas serão calculadas com 01 (uma) casa decimal.
4.3. A nota geral de cada Proposta de Preços será obtida mediante o somatório das notas atribuídas à
totalidade dos quesitos constantes na tabela acima.
4.4. A Proposta de Preços que obtiver a maior nota será considerada como a de menor preço.
4.4.1. Se houver empate, será considerada como de menor preço a Proposta que apresentar,
sucessivamente:
a) O menor percentual de honorários mencionados
no item “2”
da tabela constante
no item 4.1;
b) O menor percentual de honorários mencionados
no item “4”
da tabela constante
no item 4.1;
c) O menor percentual de honorários mencionados
no item “3”
da tabela constante
no item 4.1;
d) O maior percentual de desconto mencionado no
item “ 1” da
tabela constante no
item 4.1;
4.4.2. Em último caso, não havendo mais forma de desempate, será adotado sorteio, a ser realizado na
própria Sessão, ou em ato público para o qual todas as AGÊNCIAS serão convocadas, vedado qualquer
outro processo.
4.4.3. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os convocados, o
sorteio será realizado a despeito das ausências, vedado qualquer outro processo. Todas as AGÊNCIAS
serão comunicadas, formalmente, do dia, hora e local do sorteio.
''f

I

5

jp *

5. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, ou vantagens baseadas nas
ofertas dos demais licitantes.6
6. O Prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega dos
envelopes.
6.1. Caso a licitante fixe um prazo de validade inferior ao exigido no item acima ou, ainda, esteja com o
prazo de validade de sua proposta expirado na sessão de abertura dos invólucros com as Propostas de
Preços, a Comissão de Licitação realizará com ela diligência nos termos do §3° do art. 43 da Lei n°
8.666/1993, como forma de prorrogar o referido prazo.
6.2. A licitante que não aceitar prorrogar o prazo de validade expirado na abertura dos invólucros com as
Proposta de Preços ou antes do encerramento do certame será desclassificada.
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7. Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma: se houver discrepância entre os percentuais
propostos, prevalecerá o montante por extenso e, se a licitante não aceitar a correção do erro, sua proposta será
rejeitada.
8. No preço proposto estarão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, toda carga tributária, os custos dos
serviços e demais despesas indiretas, necessários ao pleno e completo fornecimento dos serviços licitados.
8.1 Pela percepção do desconto de agência, à base de um percentual bruto de 20% (vinte por cento) dos
preços de tabela ou dos preços acertados para veiculação, concedido pelos veículos de comunicação, em
conformidade com o artigo 11 da Lei n. 4.680/65.
9. Os percentuais apresentados e levados a efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade
da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração.
10. Pertencem ao Contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por
intermédio de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo,
espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação, nos termos do artigo 15,
parágrafo único, da Lei Federal 12.232/2010.
11. A simples apresentação das propostas implicará a aceitação integral das condições fixadas neste Edital,
bem como a observância da legislação e normas legais pertinentes.
12. Não serão consideradas quaisquer cláusulas ou condições especiais no corpo das propostas, oferta de
vantagem não prevista neste Edital.
13. Poderão ser admitidas, a critério da CPL, alterações formais destinadas a sanar evidentes erros formais
que não impliquem alteração do conteúdo das Propostas e desde que não comprometam a lisura e o caráter
competitivo desta licitação.
14. O julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços será feito de acordo com o rito previsto na Lei n°
8.666/1993 para o tipo Melhor Técnica:
14.1. Se a licitante mais bem classificada não tiver apresentado a Proposta de menor preço e nem
concordado em praticá-lo, nos termos da negociação prevista no inciso II, § Io do art. 46 da Lei n°
8.666/93, a Comissão de Licitação adotará negociação idêntica, sucessivamente, com as demais
licitantes, observada a ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação prevista no
presente certame, observada a mesma previsão legal.
14.2. A licitante que não concordar em praticar a Proposta de menor preço perderá o direito à
contratação, não lhe cabendo nenhum tipo de indenização.
14.3. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, o CONTRATANTE poderá fixar o prazo de 8
(oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, excluídas as causas da desclassificação. Todas as
AGENCIAS classificadas nesta licitação serão comunicadas, formalmente, do dia, hora e local da
abertura dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado da nova data de
abertura dos envelopes PROPOSTA.
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ANEXO IV - MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços de publicidade da licitação em referência.
1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO, TELEFONE e E-MAIL:
AGÊNCIA e N° DA CONTA CORRENTE:
2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1 A proponente conhece e aceita os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, bem
como a minuta de contrato que o integra.
3. REMUNERAÇÃO
3.1 Declaramos que na vigência do contrato a ser assinado com este Órgão adotaremos:
a) o desconto d e _______ % (__________________)sobre os custos internos dos serviços executados
pela licitante, a ser concedido ao Anunciante, baseados na tabela de preços do Sindicato das Agências de
Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB;
b) Honorários de _______ % (__________________) a serem cobrados à Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com
a intermediação e supervisão da licitante, referentes à produção e à execução técnica de peça e/ou material
cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos
termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários de _______ % (__________________) a serem cobrados à Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com
a intermediação e supervisão da licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de
geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material
publicitário, exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n°
4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários de _______ % (__________________) a serem cobrados à Prefeitura Municipal de
Cajazeiras, incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com
a intermediação e supervisão da licitante, referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das ações
publicitárias, em consonância com novas tecnologias.
3.2 Os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade e não nos assistirá o direito de pleitear, na
vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
3.3 O prazo de validade desta Proposta de Preços é de _________ (_______________) dias corridos,
contados de sua apresentação.4
4. OUTRAS DECLARAÇÕES
4.1. Estamos cientes de que o ANUNCIANTE procederá à retenção de tributos e contribuições nas situações
previstas em lei.
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4.2. Comprometemo-nos:
a) a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações comerciais junto a
fornecedores de bens e de serviços especializados e a veículos de divulgação, transferindo ao ANUNCIANTE
todas as vantagens obtidas, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei n° 12.232/2010.
b) de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de produção de peças, os valores dos cachês e
os licenciamentos de uso de obras artísticas preexistentes, inclusos nesses orçamentos.
4.3. Afirmamos que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com materiais, mão-de-obra e
respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes e demais despesas necessárias à execução dos
serviços objeto desta licitação, inclusive cessão de direitos autorais.
4.4. Esta Proposta de Preços está em conformidade com o Edital da licitação em referência.

_________________________ , ___ A d e ___

de 2022.

ASSINATURA E CARIMBO DA AGÊNCIA
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)
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ANEXO V - BRIEFING DA CAMPANHA PARA A LICITAÇÃO
Breve Resumo de dados históricos e geográficos

A história do município de Cajazeiras remonta ao século XVIII, quando foi emancipado em 22 de
agosto de 1863.
Conhecida como "a Terra que ensinou a Paraíba a ler", teve origem na Fazenda Cajazeiras, onde um
dos seus herdeiros, Inácio de Sousa Rohm, fundou um colégio salesiano, a "Casa Escola", um
internato por onde passaram, entre outros ilustres paraibanos, o Padre Cícero. Atualmente esta escola
é representada pelo Colégio Diocesano Padre Rolim.
Localizado no Sertão do Estado da Paraíba, distante a 475 km da capital João Pessoa, atualmente tem
uma população de 62.289 habitantes (IBGE 2020), com IDH médio de 0,679 (PNUD/2010).
Os principais vetores da economia vem do setor terciário, onde cerca de 40% da população
economicamente ativa trabalha no setor de serviços, e aproximadamente 20% no comércio local.
O município tem uma renda per capta de R$ 503,88 (IBGE 2010), que traz enormes desafios ao
poder público, para atender as mais diversas necessidades da população, potencializadas com os
reflexos da Pandemia há mais de dois anos.
Mesmo priorizando as ações de combate ao Coronavírus, de forma incessante, em várias frentes, com
destaque aos Centros de Referência da Covid-19, fazendo Cajazeiras a cidade que mais testou no
Sertão, a Administração Municipal não parou as obras e ações das outras áreas, em todas as regiões
do município.
São investimentos em todos os setores, transpassando Educação, Saúde, Meio Ambiente, Cultura,
Transparência, Esportes, Ação Social, entre outras.
Obras como pavimentação e asfaltamento de ruas, construção de rotatórias, praças, reforma de
escolas, reforma e construção de unidades de saúde, do Centro de Comercialização de Frutas, entre
outras, sinalizam que a cidade fomenta a retomada da economia, impulsionando toda a região.
Mesmo diante de todas as adversidades, a Prefeitura mantém em dia o seu calendário de pagamento
de servidores e conseguindo, inclusive, realizar o pagamento antecipado do 13° salário, reflexo da
eficiência fiscal da gestão.
Dessa forma, é necessária uma campanha publicitária que informe à população que, ao tempo em que
os cuidados na área da Saúde, especialmente (mas não exclusivamente) dedicados ao combate da
Pandemia não cessaram, o Município acelerou os investimentos em obras e ações à população, nas
mais diversas áreas, proporcionando desenvolvimento e melhores condições de vida à população.
Mister se faz comunicar ao munícipe das ações e programas atualmente disponíveis à população,
bem como atualizar as informações acerca das mais importantes obras em andamento, que facilitarão
a vida do cajazeirense e de seus visitantes.
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Informações Relevantes:
a) Os aspectos de marketing e comunicação e seu delineamento deverão ser levados em conta;
b) Todo o escopo de mídia deverá ter a defesa técnica sobre os meios/veículos utilizados;
c) As informações e o amparo para o delineamento da campanha devem ser retirados em fonte
pública, a partir da imprensa, ou no site oficial da Prefeitura Municipal de cajazeiras:
(www.cajazeiras.pb.gov.br).
Objetivo de Comunicação:
Divulgar as principais obras e ações desenvolvidas pela Prefeitura de Cajazeiras, mas sem perder o
foco no enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, para que os seus habitantes e visitantes possam,
ao mesmo tempo, ter a segurança da adoção do cumprimento fiel das medidas restritivas impostas
pela legislação, mas sem perder o foco na retomada das atividades econômicas que geram emprego e
renda.
Objetivo de Mídia:
A proposta seria dentro do Planejamento de Mídia apresentado, aplicar o orçamento estipulado
dentro de um período de 30 (trinta) dias, fazendo com que a verba tenha rentabilidade em veiculação
que atinja toda a população do município, de forma rápida, clara e objetiva.
Meios de comunicação e frequência:
Proporcional ao investimento e realidade da região e o seu público-alvo.
Verba:
Para aplicar em custos de criação, produção e veiculação crossm edia podem ser aplicados R$
100.000,00 (cem mil reais) na campanha proposta.
Público-Alvo:
Adultos, maiores de 16 anos, moradores do município de Cajazeiras

Cajazeiras, 01 de julho de 2022
Prefeitura Municipal do Cajazeiras
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ANEXO VI - MODELO DE CREDENCIAMENTO
OBS.: No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade de o signatário nomear
procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto ou contrato social em vigor, e, quando se tratar de
sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.
Preencher em papel timbrado da Empresa
OBS.:
Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade)
Esta Carta de Credenciamento não deverá vir inserida em nenhum dos envelopes, de modo a
ser exibida pelo referido representante antes da abertura da sessão.
MODELO
À Contratante
Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°_________
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social etc)
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante)
OBJETO:
Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, no curso da Concorrência n°
____/2022, que se realizará no (Nome e endereço da dependência).
PODERES:
Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de abertura de documentos
de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações,
interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto, negociar novos preços e
condições, firmar termos de compromisso, bem como assinar todos os atos e quaisquer documentos
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.
de

de

(Nome completo do declarante)

(N° da C.I. do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO VII - MINUTA DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(No papel timbrado da empresa)
A Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Concorrência n°.____ 12022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

_____________________________ , CNPJ n°____________________
(Nome da Empresa)
Sediada à _________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na
Concorrência n°. 00001/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

de

de

(Nome completo do declarante)

(N° da C.I. do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO VIII - MINUTA DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR
(No papel timbrado da empresa)

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Concorrência n°.
12022

DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

_, CNPJ n°
(Nome da Empresa)
Sediada à
(Endereço Completo)
Por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a):________
_______________________ , portador do
R.G n°
e
inscrito
no
CPF
sob
o
n°
________________
__________________________ , DECLARA
para fins do disposto do inciso V, art. 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 (dezesseis) anos.
Ressalva: empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz:
a) ( ) Sim
b) ( ) Não
de

de

(Nome completo do declarante)

(N° da C.I. do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO IX - MINUTA DA DECLARAÇÃO
(No papel timbrado da empresa)

****************************************************************************************
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Concorrência n°.
/2022
_____________________________ , CNPJ n°____________________
(Nome da Empresa)
Sediada à ______________________________________________ _
(Endereço Completo)
Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a):___________________________________ , portador do
R.G n°_____________________ e CPF n°___________________________ , DECLARA para fins:
a) que recebeu e estudou todos os documentos inerentes à presente competição e tomado conhecimento
integral do teor do Edital de licitação supracitado, sujeitando-se às disposições nele contidas;
b) que adota medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e
medicina do trabalho, que possam vir a ser causados na execução do objeto desta licitação.
c) que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, seja da
administração direta ou indireta, bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto
à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal,
Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira;
d) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados da Contratante.
___________, ___- ________ de

de

(Nome completo do declarante)

(N° da C.I. do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO X - MINUTA DE TRATAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS
(No papel timbrado da empresa)

****************************************************************************************
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Concorrência n°.
/2022
________________ , CNPJ n°
(Nome da Empresa)
Sediada à
(Endereço Completo)
Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a):___________________________________ , portador do
R.G n° _____________________ e CPF n° _____________ ____________ em relação a questão dos
direitos autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias que vier a produzir, declara que:
Estamos cientes e de acordo com as disposições alusivas a direitos patrimoniais de autor e conexos constantes
no Edital e seus anexos, bem como, no que diz respeito ao tratamento dos direitos autorais dos produtos de
comunicação e peças publicitárias que vier a produzir, que:
a) A CONTRATADA cede à CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos patrimoniais de uso de
idéias (incluídos os estudos, análises e planos), peças (material gráfico, eletrônico e multimídia), softwares,
CDs, composições, arranjos, execução de trilha sonora e jingles, animação, pantomima, publicações editoriais
e quaisquer outras modalidades de publicidade existentes ou que venham a ser inventadas de sua propriedade,
concebidos, criados e produzidos em decorrência deste contrato.
b) A cessão de que trata a alínea anterior será por tempo indeterminado, ficando vedada à CONTRATADA a
cobrança de qualquer remuneração adicional ou especial, mesmo após a vigência do contrato.
c) A CONTRATANTE poderá, a seu critério, utilizar os direitos cedidos, diretamente ou através de terceiros,
com ou sem modificações, durante a vigência do contrato, ou após o prazo de vigência, inclusive em caso de
rescisão, não cabendo à CONTRATADA qualquer espécie de remuneração.
d) A juízo da CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão ser reutilizadas por outros
órgãos da Administração Direta ou Indireta da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, sem que caiba a eles ou à
CONTRATANTE qualquer ônus perante a CONTRATADA.
e) Caberá a esses órgãos ou entidades, diretamente ou por intermédio das agências de propaganda com que
mantenham contrato, quando couber, efetuar o acordo comercial com os eventuais detentores dos direitos de
autor e conexos relacionados com a produção externa das peças a serem reutilizadas.
f) Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam direitos de autor e conexos, a
CONTRATADA solicitará dos fornecedores orçamentos que prevejam a cessão dos respectivos direitos
patrimoniais pelo prazo definido pela CONTRATANTE.
g) A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e conexos
dentro dos limites estipulados no respectivo ato de cessão e condicionará a contratação ao estabelecimento, no
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ato de cessão, orçamento ou contrato, de cláusulas em que o fornecedor garanta a cessão pelo prazo definido
pela CONTRATANTE em cada caso e se declare ciente e de acordo com as condições estabelecidas nas
alíneas seguintes “h)” e “i)”.
h) Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual a ser pago pela
CONTRATANTE em relação ao valor original dos direitos patrimoniais de autor e conexos será de, no
máximo, 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o percentual máximo será
obtido pela regra de três simples.
i) Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual em relação ao valor
original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas a essas peças, a ser pago pela CONTRATANTE
aos detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos dessas obras, será de, no máximo, 50% (cinquenta
por cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três
simples.
j) Com vistas às contratações relacionadas a bens e serviços especializados que envolvam direitos de autor e
conexos, nos termos da Lei n° 9.610/1998, a CONTRATADA solicitará, dos fornecedores, orçamentos que
prevejam a cessão dos respectivos direitos patrimoniais pelo prazo definido pela CONTRATANTE.
l) Quando da reutilização de quaisquer peças publicitárias, conforme previsto nas alíneas “h” e “i”, o valor a
ser pago pela CONTRATANTE será negociado caso a caso, tendo como parâmetros básicos a qualidade e os
preços praticados no mercado, obedecidos os percentuais máximos definidos neste contrato.
m) Qualquer remuneração, devida em decorrência da cessão dos direitos patrimoniais de autor e conexos, será
sempre considerada como já incluída no custo de produção.
n) A CONTRATADA se obriga a fazer constar, em destaque, os preços dos cachês, os de cessão de direito de
uso de obra(s) consagrada(s), incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos patrimoniais de autor e
conexos, nos orçamentos de produção aprovados pela CONTRATANTE.

de

de

'Cf ,
(Nome completo do declarante)
WÊà-

(N" da C.I. do declarante)

(Assinatura do dcclarante)
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ANEXO XI - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°____/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, QUE ENTRE
SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJAZEIRAS- PB E

1. A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Estado da Paraíba, com sede na Avenida Coronel Juvêncio
Carneiro, n° 253, Centro, Cajazeiras/PB, inscrito no CNPJ sob o n° 08.923.971/0001-15, neste ato
representado pelo Prefeito, José Aldemir Meireles de Almeida, brasileiro, casado, médico, portador do CPF
n°. 091.718.434-34 e da Cédula e Identidade Civil n°. 107.156 - SSP/PB, residente e domiciliado na Rua
Emídio Assis, n° 110, Santa Cecília, Cajazeiras/PB, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° .;........................ , sediado(a) n a .................................. ,
e m ............................doravante designada CONTRATADA, e do outro lado a ________ , pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°_______, com sede à________, neste ato representada
pelo(a) Senhor(a)_______ , ________, ________, portador(a) do CPF n°_______ e da Identidade Civil RG
N° _______ - SSP - ________, de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato, em conformidade com a Concorrência N°
, e em observância ao disposto nos
termos da Lei n° 12.232/2010 e, subsidiariamente, da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais
dispositivos legais, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1.
Este Contrato está vinculado à Licitação na modalidade Concorrência, nos termos e condições do
Edital de CONCORRÊNCIA N° 00001/2022, do tipo “melhor técnica”.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, de acordo com a Lei 12.232/2010.
2.1.1. Também fazem parte do objeto deste contrato, como atividades complementares, os serviços
especializados pertinentes a:
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento relativos à execução do contrato;
b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada a expandir os
efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias;
c) à produção e à execução técnica das peças e/ou material criados pela agência contratada.
2.1.1.1 As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem 2.1.1 terão a
finalidade específica de:
a) gerar conhecimento sobre o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, o público-alvo e os
veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;
b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;
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c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias realizadas em decorrência
da execução do contrato.
2.1.1.2 É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações previstas na alínea '‘a” do subitem 2.1.1 de matéria
estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto deste contrato de
prestação de serviços de publicidade.
2. 1.2 É vedado incluir outros serviços não previstos nos itens 2.1 e 2.1.1, em especial as atividades de
promoção, de patrocínio, de relações públicas, de assessoria de comunicação e de imprensa e a realização de
eventos festivos de qualquer natureza, conforme preconiza a Lei n° 12.232/2010.
2.1.3 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem anterior, os patrocínios publicitários
de projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que funcionem como veículos de divulgação.
2.1.3.1 Os patrocínios publicitários, mencionados no item 2.1.3, os quais não são vedados, correspondem aos
projetos de mídia realizados por meio da compra de espaços e/ou tempo publicitários em veículos de
comunicação e divulgação, decorrentes da necessidade de associar uma marca, produto ou mensagem à
transmissão de algum evento e/ou projeto esportivo, cultural, informativo ou de entretenimento.
2.1.4 Os serviços abrangem as ações de publicidade institucional e de utilidade pública, sobre todos os
assuntos e temas de competência ou interesse do Poder Executivo.
2.2.
As obrigações contidas no Edital e seus anexos, na proposta do CONTRATADO, integram
expressamente o objeto deste contrato. As obrigações neles previstas vinculam o CONTRATADO, que será
responsabilizado por qualquer inexecução ou inadimplemento.
2.3.
A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de serviços
exclusivos da própria contratada.
2.4.
A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura, em conformidade com o art. 3o da Lei n°
4 .6 8 0 /1 9 6 5 , na contratação de fornecedores de bens e serviços especializados, para a execução das atividades
complementares de que trata o subitem 2.1.1, e de veículos e demais meios de divulgação, para a transmissão
de mensagens publicitárias.
2.5.
O produto final decorrente da execução do objeto desta licitação será propriedade da Prefeitura,
sendo, portanto, proibida a sua divulgação por qualquer meio ou sua reprodução total ou parcial sem expressa
autorização, ficando o contratado sujeito às penalidades aplicáveis.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
DA REMUNERAÇÃO
3.1
As despesas a serem realizadas pela contratada estão estimadas em R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais), sendo este valor meramente estimativo em razão da expectativa de uso dos serviços de publicidade e da
disponibilidade orçamentária, não estando a Contratante obrigada a utilizar a totalidade do valor contratado.
3.2
Os recursos orçamentários para a execução dos serviços durante o exercício de 2022 estão
consignados na dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Cajazeiras.
3.3
Se a Contratante optar pela prorrogação do contrato que vier a ser assinado, consignará nos próximos
exercícios em seu orçamento as dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos.
3.3.1 As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo
aditivo ou apostilamento.
3.4
A Contratante se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade das verbas previstas.
3.5
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada e sobre:
a) Percentual de desconto de, _________ % (__________ por cento), a ser concedido à Prefeitura
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Municipal de Cajazeiras sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante, baseados na tabela de
preços do Sindicato das Agências de Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta
apresentada pelo licitante vencedor;
b) Honorários (em percentual) de______ % (_____ por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à
produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680, de 1965;
c) Honorários (em percentual) d e_____ % (______por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes:
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de
conhecimento pertinentes ao objeto do contrato;
II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na reutilização de peça ou material publicitário,
exclusivamente quando a sua distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n° 4.680/1965;
III. à reimpressão de peças publicitárias.
d) Honorários (em percentual) de_____ % (______por cento), incidentes sobre os preços dos bens e dos
serviços especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da licitante, referentes à
criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, destinadas
a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias.
e) Pela percepção do desconto de agência, à base de um percentual bruto de 20% (vinte por cento) dos preços
de tabela ou dos preços acertados para veiculação, concedido pelos veículos de comunicação, em
conformidade com o artigo 11 da Lei n. 4.680/65.
3.6
Os layouts reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.
3.6.1 Os custos e as despesas de veiculação apresentados a Contratante para pagamento deverão ser
acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos
descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de
veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível.
3.6.2 Pertencem à Contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por
intermédio de agência de publicidade/propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma
de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação.
3.7
Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, o percentual máximo sobre cachê
original a ser pago pela CONTRATANTE a atores e modelos, pelos direitos de uso de imagem e som de voz,
será de 50% (cinquenta por cento).
3.7.1 O valor inicialmente contratado poderá ser repactuado, tendo como parâmetros básicos os preços
vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a variação do índice Nacional de Preço ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos
direitos.
3.8
Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, o percentual máximo sobre o
valor original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas às peças, a ser pago pela CONTRATANTE
aos detentores dos direitos patrimoniais de uso dessas obras, será de 50% (cinquenta por cento).
3.8.1 O valor inicialmente contratado poderá ser repactuado, tendo como parâmetros básicos os preços
vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a variação do índice Nacional de Preço ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos
direitos.
3.9
Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA ou de seus representantes serão de
sua exclusiva responsabilidade.
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1
Os pagamentos dar-se-ão da seguinte forma:
4.1.1 Valores relativos aos serviços de terceiros:
a) Condição de Pagamento: Fica estabelecido que os valores devidos com as operações com terceiros serão
pagos pelo CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis após a realização dos serviços e entrega das
respectivas notas fiscais e demais documentos relativos ao faturamento.
b) Condição de Faturamento: As Notas Fiscais referentes à prestação de serviço de terceiros deverão ser
entregues pela contratada na sede da Contratante. Juntamente com o documento fiscal deverá ser entregue
cópia das Notas Fiscais das empresas subcontratadas pela contratada, cópias dos orçamentos, cópia das ordens
de compras devidamente assinadas, cópias das autorizações de publicação devidamente assinadas e cópias dos
pedidos de inserção.
c) Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da
CONTRATADA, descrita no contrato firmado entre as partes, sendo efetuado a retenção na fonte de tributos e
contribuições descritas na legislação em vigor.
4.1.2 Valores relativos aos serviços prestados pela contratada:
a) Condição de Pagamento: Fica estabelecido que os valores devidos com os serviços prestados pela
CONTRATADA serão pagos pelo CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis após a realização dos
serviços e entrega das respectivas notas fiscais e demais documentos relativos ao faturamento.
b) Condição de Faturamento: As Notas Fiscais deverão ser entregues pela contratada na sede da Contratante.
4.2
Para efetivação de cada pagamento, será verificada todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
4.3
Os pagamentos sofrerão as retenções de impostos, conforme legislação vigente.
4.4
Os pagamentos serão através de crédito na conta bancária da empresa contratada.
4.5
As datas citadas acima poderão sofrer alterações, mediante acordo entre as partes, em função de
particularidades de alguma contratação.
4.6
Para pagamento das despesas com veiculação, deverão constar dos procedimentos de execução do
contrato os documentos fiscais apresentados pela contratada, a demonstração do valor devido ao veículo, sua
tabela de preços, a indicação dos descontos negociados, os pedidos de inserção e, sempre que possível,
relatório de checagem a cargo de empresa independente.
4.6.1 Quando não for possível a apresentação do relatório de checagem de veiculação previsto neste item, a
contratada demonstrará essa impossibilidade, para que o contratante pondere e decida.
4.7
Além da remuneração prevista, a CONTRATADA fará jus ao desconto de agência concedido pelos
veículos de comunicação, em conformidade com o art. 11 da Lei n° 4.680/1965.
4.8
O desconto padrão de agência é concedido à CONTRATADA pela concepção, execução e
distribuição de publicidade, por ordem e conta da CONTRATANTE, nos termos do art. 19 da Lei n°
12.232/2010.
4.9
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
4.10 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
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CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
4.11 Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada,
especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
4.12 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
4.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
1= (6/ 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

5.1.
Após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados pela tabela vigente da
SINAPRO/PB, caso esta tenha sido reajustada.
5.2.
Na prorrogação, o ANUNCIANTE poderá renegociar os percentuais de remuneração praticados com a
contratada, com base em pesquisa de preços, com vistas a obter maior vantajosidade para a Administração, no
decorrer da execução do contrato.
5.3.
O reajuste de preços dar-se-á após parecer jurídico e decisão fundamentada da Administração e se
materializará mediante aditivo contratual ou simples apostilamento.
r
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1.
O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.
6.2.
A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
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6.3.
Tanto a prorrogação de prazos, quanto a alteração deste Contrato, serão efetuadas mediante Termo de
Aditamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1.
A CONTRATADA tem as seguintes obrigações
7.1.1 Iniciar a prestação/execução dos serviços após a assinatura do Contrato, mediante solicitação da
Contratante.
7.1.2 Prestar à Contratante os serviços ora contratados, obrigando-se a não assumir encargos de qualquer
natureza, salvo por explícita concordância da Contratante.
7.1.3 Efetuar e apresentar, antes das subcontratações, cotações de preços para aquisição de suprimentos,
com pelo menos 03 (três) fornecedores, remetendo à Contratante para prévio exame e aprovação. A cada
processo de cotação de preços, a Contratante reserva-se o direito de efetuar novas cotações, visando à
obtenção da proposta mais vantajosa para Administração.
7.1.3.1 Executar todas as contratações de suprimentos deverão ser autorizadas pela Contratante.
7.1.3.2 Executar todas as contratações de serviços de produção, sejam com ou sem os serviços de supervisão,
deverão, obrigatoriamente, ser autorizadas pela Contratante.
7.1.4 Apresentar à Contratante todas as estimativas de custos para prestação dos serviços e outros
subcontratados que lhe forem incumbidos.
7.1.5 Efetuar todos os pagamentos decorrentes de serviços executados por ordem da Contratante, dentro das
condições e prazos estipulados nas faturas originais de serviços, responsabilizando-se civil e criminalmente
pelo não-cumprimento destas obrigações.
7.1.6 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa
de custos financeiros e que redundem em aumento de despesas ou perdas de descontos.
7.1.7 Administrar e executar todos os contratos firmados com terceiros respondendo por todos os efeitos
desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.
7.1.8 Responder pelas consequências resultantes de qualquer ação judicial movida por terceiros contra a
Contratante, com base na legislação de proteção a industrial ou de direitos autorais, relacionados com os
serviços, objeto do presente contrato.
7.1.9 Responsabilizar-se pelos danos causados, na hipótese da CONTRATADA violar direitos do autor e os
direitos que lhe são conexos previstos na legislação específica, no ato da cessão dos referidos direitos à
Contratante.
7.1.10 Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta da Contratante, sem sua expressa autorização.
7.1.11 Informar à Contratante toda e qualquer excepcional idade ocorrida durante a prestação do serviço, para
que sejam tomadas as providências necessárias.
7.1.12 Acompanhar a veiculação publicitária que lhe for incumbida pelo CONTRATANTE, por meio de
auditoria externa e da conferência (checking) dos mapas de veiculação.
7.1.13 Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Contratante.
7.1.14 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos,
quando nas dependências dessa Contratante ou em outro local, executando o objeto da licitação, devendo
adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor.
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7.1.15 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do objeto da
licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista no Edital tenha que ser apresentada para aprovação
e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante, desde que de responsabilidade da CONTRATADA.
7.1.16 Formalizar a cessão dos direitos de propriedade e de utilização dos materiais obtidos durante a
prestação de serviços e dos produtos finais que forem gerados.
7.1.17 Manter total sigilo sobre os serviços executados, vedada a divulgação de qualquer informação sem a
prévia autorização do CONTRATANTE.
7.1.18 Não sobrepor os planos de incentivo aos interesses do Contratante, preterindo veículos de divulgação
que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da
escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados.
7.1.19 Reservar e comprar espaço e/ou tempo publicitário de veículos, por ordem e conta do respectivo
contratante, se previamente os identificar e tiver sido por ele expressamente autorizada.
7.1.20 Observar as seguintes condições para o fornecimento de bens ou serviços especializados, exceto no
que tange à compra de mídia:
a) fazer cotações prévias de preços para todos os serviços a serem prestados por fornecedores;
b) apresentar, pelo menos, 3 (três) orçamentos coletados entre fornecedores que atuem no mercado do ramo
do fornecimento pretendido, conforme determinação contida no art. 14 da Lei n° 12.232/2010;
c) exigir do fornecedor que constem da cotação os produtos ou serviços que a compõem, seus preços unitários
e total e, sempre que necessário, o detalhamento de suas especificações;
d) a cotação deverá ser apresentada no original, em papel timbrado, com a identificação completa do
fornecedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre outros dados) e a identificação completa (nome,
RG e CPF) e assinatura do responsável;
e) juntamente com a cotação deverão ser apresentados comprovantes de inscrição do fornecedor no CNPJ ou
no CPF e no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se for o caso, relativo ao seu domicílio ou sede,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o serviço a ser fornecido.
7.1.21 Manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados, compreendendo as peças e/ou
material produzidos, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do contrato.
7.1.22 Obter as licenças necessárias à execução dos serviços junto às repartições competentes.
7.1.23 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei 8.666/93.
7.1.24 Observar as demais obrigações impostas no Edital da licitação e nos seus anexos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1.
Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.
8.2.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
8.3.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas.
8.4.
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
8.5.
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.
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8.6.
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
8.7.
Realizar cadastro prévio para que haja o fornecimento de bens ou serviços especializados relacionados
com as atividades complementares da execução do objeto do contrato, conforme determina o art. 14 da Lei n°
12.232/2010.
8.8.
Divulgar no sítio do contratante na internet, em local específico para esse fim, as informações sobre a
execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e de veículos de divulgação,
garantindo o livre acesso às informações por quaisquer interessados.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1
Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantido o contraditório e a ampla
defesa, poderá a CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, previstas nos artigos
86 a 88 da Lei 8.666/93:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
b) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
b. 1 —Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
b. 2 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
c) - Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
c. 1—Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
9.2
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.3
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
9.4
As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura de Cajazeiras, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E
SEGUROS

10.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de RS..........
(........................... ), na modalidade d e .......................... correspondente a ....% (.... por cento) de seu valor
total, observadas as condições previstas no Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80
da Lei N° 8.666/93.
11.1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formal mente motivados nos autos do processo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
11.2. A rescisão do contrato poderá ser:
11.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII, XVII e XVIII da Lei N° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
11.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
11.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
11.2.3.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
11.3. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual,
para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além
das sanções previstas neste instrumento.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.5. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à
Administração.
12.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei n° 8.666, de 1993.
12.3. O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
Avenida Joca Claudino, S/N —Bairro Tancredo Neves.
E-mai 1: cplprefeituracaj azeiras@gm ail.com
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determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
No interesse da CONTRATANTE, o valor do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §§ Ioe 2o, da Lei 8.666/93.
13.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado.
13.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
13.1.
13.2.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado na Imprensa Oficial na forma de extrato, de acordo com o que
determina do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93.
14.1.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À AVENÇA
15.1.
A presente contratação rege-se pela Lei n° 12.232/2010, de forma complementar, pela Lei n°
8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, Lei n° 4.680/1965, Decreto n° 57.690/1966, Decreto n°
4.563/2002, Normas-Padrão da Atividade Publicitária do CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão), os
preceitos do Direito Público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do
Direito Privado.
15.2. As ações da CONTRATADA se guiarão pelo Código de Ética dos profissionais de propaganda e pelas
normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade que estejam de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor e demais leis vigentes, a moral e os bons costumes.
Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato e a ele se integram em todas as
cláusulas, termos e condições aqui não expressamente alterados, o Edital da Concorrência N° 00001 /2022 e
seus anexos, bem como as Propostas de Melhor Técnica.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A inadimplência da Contratada, com referência a encargos sociais, comerciais e fiscais, não transfere
a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.
16.1

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições
do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro da Justiça Estadual da Comarca de
Cajazeiras, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no que se refere a
qualquer ação ou medida judicial originária ou referente a este instrumento contratual..
17.1.
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E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o presente instrumento,
em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas que
assistiram a tudo e também assinam.

de

de

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:
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ANEXO XII - TABELA SINAPRO 2022
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OFÍCIO 175/2022/PMC/SA/CPL
Cajazeiras, 20 de julho de 2022.
À Senhora
ANASTACIA BORGES BENTO
C o n tro la d o ra G eral d o M u n ic íp io
Controladoria Geral do M unicípio - DAI/DAL
R. José Lira de Menezes, 25 - l 9 andar
Bairro Jardim Oásis, Cajazeiras - PB, 58900-000.

ASSUNTO: RESTITUIÇÃO. REANÁLISE. DILIGÊNCIA. CPL
Seguindo as recomendações apontadas pela CGM na Nota Técnica n° 107/2022, fora
realizada as correções apontadas e consideradas oportunas para o prosseguimento do feito.
Desse modo, restituímos os autos originais do procedimento abaixo mencionado para
reanálise da documentação inicial de abertura de procedimento até a minuta de edital, para
assim dá continuidade ao certame abaixo referenciado:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO.
Não tendo outros assuntos a tratar, penhorada e atenciosamente, aguardamos o
retorno dos autos acompanhado pela nota técnica confeccionada por sua análise, ao tempo que
nos pomos a disposiç

—

A ven id a Joca C laud in o, S/N - B a irro T a n cre d o Neves.
E-m ail: cp lp re fe itu ra c a ja z e ira s @ g m a il.c o m
Tel.: (83) 35 3 1 -2 5 3 4
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
DIVI5ÃO DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES

NOTA TÉCNICA N? 108/2022

___ i___________I__8_i__ __________________
PROCESSO N?:

0 0 0 0 1 /2 0 2 2

ASSUNTO:

A ná lise Processual realizada pela C o n tro la d o ria -G e ra l do M u n ic íp io .

MODALIDADE:

C o n corrência

OBJETO:

C o n tra ta çã o , tip o "m e lh o r té c n ic a ", de agência de p u b lic id a d e para
rea liza ção de e stu d o , p la n e ja m e n to , co n ce itu a çã o , concepção, criação,
execução in te rn a , in te rm e d ia ç ã o e su pe rvisã o da execução e xte rn a ,
c o m p ra de m ídia e d is trib u iç ã o de p u b licid a d e , com o in tu ito de a te n d e r
ao p rin c íp io da p u b lic id a d e e ao d ire ito à in fo rm a ç ã o , de p ro m o v e r a
ve nd a de bens ou serviços, de d ifu n d ir idéias, p rin cíp io s, in icia tiva s ou
in s titu iç õ e s ou de in fo rm a r o p ú b lic o em geral, p la n e ja m e n to e execução
de pesqui.

INTERESSADO(S):

S ecreta ria M u n ic ip a l de C om unicação

1. APRESENTAÇÃO
Por fo rç a

da

In stru çã o

N o rm a tiv a

n 5 0 0 2 /2 0 1 8 , e m itid a

pela e n tã o S ecretaria

M u n ic ip a l de C o n tro le Social, a tu a l C o n tro la d o ria -G e ra l do M u n ic íp io , deu e n tra d a nesta
D ivisão, o processo lic ita tó rio em e pígrafe, para que após análise, fosse e m itid a n ota técnica
q u a n to à re g u la rid a d e dos p ro c e d im e n to s realizados na fase in te rn a do c e rta m e .
T ra ta-se da C o n corrên cia N ° 0 0 0 0 1 /2 0 2 2 , cujo o b je to , em síntese, é a C o n tra ta çã o de
e m p re sa para serviços de p u b lic id a d e p o r in te rm é d io de agência de p ro pa g an d a, nos te rm o s
da Lei n e 1 2 .2 3 2 /2 0 1 0 , lei esta que dispõe so bre as n orm a s gerais para licita çã o e c o n tra ta ç ã o
pela a d m in is tra ç ã o p úb lica de serviços de p u b lic id a d e pre sta d os p o r in te rm é d io de agências
de p ro p a g a n d a e dá o u tra s p ro vidê n cia s.

C onvém s a lie n ta r q u e se tra ta de um p ro c e d im e n to fu n d a m e n ta d o que possui diversas
e sp e cificid a d e s técn ica s q u a n to à sua fo rm a liz a ç ã o e realização, cuja u tiliza çã o da Lei n?
8 .6 6 6 /9 3 se dá de fo rm a c o m p le m e n ta r à específica.

2. DA ANÁLISE
2.1 Fase Interna

R ua Jo s é Lira de M eneses, n° 25, 1o Andar, Jardim O ásis, C ajazeiras/P B , C E P : 58900-000,
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Foram realizados, análise e a p o n ta m e n to s re la tiv o s à fase in te rn a na N ota Técnica n g
1 0 7 /2 0 2 2 , a qua l fo i e n ca m in h a d a em d ilig ê ncia (fls. 170 a 171).
Nesta o p o rtu n id a d e , o p ro c e d im e n to re to rn a para reanálise.

3. CONCLUSÃO
Pela análise das obse rva ções a p o n ta d a s na N ota Técnica 1 0 7 /2 0 2 2 , após v e rifica çã o
de c u m p rim e n to das re co m e n d a çõe s, esta D ivisão de A c o m p a n h a m e n to de OPINA pela

REGULARIDADE (art. 3g, I da IN 02/2018) da fase in te rn a do p ro c e d im e n to L ic ita tó rio .
É o Relatório.
Cajazeiras, 20 de ju lh o de 2022.
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Assessora Técnica Especial
(P ort. n° 0 41 .2021)
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