PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/IvIF: 03.50 1.5741000 I -3 I

TOMADA DE PRECO N." O1O/2O18

DEAGENCIADE
OEUETTVO: Contratação de

Ol (uma) agência de publicidade para prestação de

serviços de natureza contínua nos setores de pubücidade e propaganda para
executar um conjunto de atiúdades realizadas integradamente que tenham por
objeüvo o estudo, o planejamento, a conceituaçáo, a concepçáo, a criação. a
execuçáo interna, a intermediaçáo e a supervisão da execuçáo externa e a
distribuição de publicidade aos veÍculos e demais meios de divulgaçáo, com o
objetivo de difundir os serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou

informar o público em geral, interno (endomarketin$ e externo. Como
aüüdades complementares, os serviços especializados pertinentes ao

planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação
e de geraçâo de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de
divulgação nos quais seráo difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre
os resultados das camparúas rea-Iizadas; à produçáo e à execução técnica das
peças e projetos publicitários criados; à criaçào e ao desenvolümento de
formas inovadoras de comunicaçáo publicitária, redes sociais, em consonância
com novas tecnologias, úsando à expansão dos efeitos das mensagens e das
ações publicitárias no assessorarnento e apoio no desenvolúmento e execução
em açôes de comunicaçáo.
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11. Anexo )C - Declaração - Inexistência de fatos supervenientes
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1.

-DO

1.I - A PREFEITT'RA MTJMCIPÁL DE SIDROIÁI\IDIA- MS, ESTÂDO DE
MATO GROSSO DO SIIL torna púbüco para conhecimento dos interessados
que no dia OA/O2/2O19, as O8:OOhs, na Sala de reuniões, localizada na rlra
São Paulo, N' 964, Centro Sidrolândia/Ms, CEP 79170-000, receberá os
envelopes da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo 'técnica e
preço", execuçáo indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário,
visando a contratação de agência de propaganda, em conformidade a ki
Federal n" 12.232/2010, mediante aplicaçáo, de forma complementar, das lris
4.680/65 e 8.666/93 com alteraçÕes posteriores introduzidas pelas kis no
8.883/94, n' 9.O32l95 n" 9.648/98 e n" 9.854/99, aplicando-se também o
decreto n' 4.563/02, as Normas-Padrão da Aüvidade Publicitária do CENP
(Conselho Execuüvo das Normas-Padrão) e pelas disposições deste Edital.
1.2 - os invólucros no ol - pRoposTA'IÉcmce - pIá,No DE CoMUNICAÇÀO
PUBLICITÁRIA - via náo identjÍicada, nO 02 . PROPOSTA TECNICA - PI-ANo DE
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - via identiÍicada, no 03 - CONJUNTO DE
INFORMAÇÕES - üa identiÍicada, no 04 - PROPOSTA DE PREÇOS, deverào ser
entregues conjuntamente no início da sessáo de recebimento e abertura de
invóIucros.

1.3 - A agência não poderá subcontratar ouüa agência de propaganda para a
e_xecuçáo de serviços previstos no subitem I . l, que lhe sejam afetos nos termos
do art. 72, da Lei no 8.666/93.
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1.4 Será considerada classificada Ol (uma) participante cujâ proposta obüver
a maior pontuaçáo na Nota Final, cumprindo os limites mÍnirnos de pontuaçào.
as demais ficarão preúamente qualiÍicadas. Em havendo a desclassificaçáo ou
rescisào de contrato com a agência melhor classificada ou outra necessidade
legal, será convocada na ordem de classificaçáo a próxima agência para assinar
o contrato.

. DO OBJETO:
2.1 - O objeto da presente licitaçáo é a contratação de agencia de publicidade
para prestação de serviços nos setores de publicidade e propaganda para
executar um conjunto de aüüdades realizadas integradamente, que tenham
por objeüvo: o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepçáo, a criação'
a execuçáo interna, a intermediaçào e a supervisáo da execução externa e a
produçáo, distribuição de pubücidade aos veÍculos e demais meios de
divulgação.

-

Poderão ser incluidos como atiüdades complementares os serviços
especializados pertinentes:

2.1.1

I - ao planejamento

e à execuçáo de pesquisas e de outros instrumentos
geraçáo
de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os
de avaliação e de
meios de divulgação nos quais seráo difundidas as peças e ações publicitárias
ou sobre os resultados das campanhas real?adas, vedada a inclusáo de
matéria estralha ou que náo guarde pertinência com o objeto do contrato;

II - à produçáo e à execução

técnica das peças e projetos pubücitários

criados;

III - à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicaçâo
publicitáLria, em consonância com novas tecnologias, úsando à expansáo dos
efeitos das mensagens e das açÕes pubücitárias.

2.2 - A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a
execuçáo de serviços previstos no subitem 2. l, nos termos do afi. 72, da tei n"
8.666/93.

2.3 - A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura Municipal de
Sidrolândia/MS em conformidade com o art. 3o, da t,ei n' 4.680/65, na
contrataçáo de:

a) veÍculos e outros meios de divulgaçáo para compra de tempo e espaço
publicitários dos trabalhos previstos, bem como fomecedores de serviços
especializados ou náo para a produção e a execuçáo técnica das peças,
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campanhas e materiais, além de serviços conexos e complementares de acordo
com o preústo no item 2. l.
de

3.1. Poderá participar desta Tomada de Preço a licitante que atender a todas as
condições deste edital e apresentar os documentos nele exigidos e que seja
certiÍicada pelo Conselho Execuüvo das Normas Padrão - CENP conforme
dispõe o artigo 4', da lei n. 12.232/lO e esteja com seu Certificado de
Qu aliÍicação Técnica em úgor.
3.2. Não poderá paÍticipar desta licitação a licitante:

a) em processo de concordata, recuperação judicial e/ou falência,

sob

concurso de credores, em dissolução ou em liquidaçáo, cisáo, fusão e/ou
incorporaçáo;

b) que por qualquer mouvo tenha sido considerada inidônea por qualquer
órgão da Adrninistraçáo Pública, direta, hdireta, federal, estadual ou
municipal;
c) que esteja reunida em consórcio;
d) estrangeira, sem sede no País.

3.3 - No dla e local eetabelecido deverá ser apresentado os seguhtes
docuneatos como conücão de paÍticlpacão ao certame eob pena de
desouallÊcacão:

\-

a) Apresentarem o CertiÍicado de QualiÍicação Técnica váüdo na data
abertura, expedido pelo CENP - Conselho Executivo de Normas-Padráo,

de
de

acordo com a Lei 12.232/ lO;

b) Poderão participar desta Tomada de Preços, pessoas jurÍdicas, do ramo
pertinente ao objeto da Licitação (vedada a participaçáo de empresas em
consórcios ou grupo de Íirmas), que estiverem regularmente inscritas no
Cadastro Geral de Fornecedores da Frefeitura Municipal de Sidrolândia/MS,
cujo certifrcado esteja em úgor, assim como os documentos ali elencados, ou
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3"
(terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas, junto ao
Departamento de Licitaçôes e Compras, que comprovem habütaçáo jurÍdica,
regularidade Íiscal, qualiÊcação técnica e qualiftcação econômico-Íinanceira por
meio dos documentos relacionados na legislaçáo regente deste certame.
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3.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de

seu
representante credenciado e Íicará obrigada pelas declarações e manifestaçÕes
do mesmo.

3.5 - O representante legal da licitante que náo se credencia,r perante a
Comissão Permanente de Licitaçôes ou cujo documento de credenciamento
esteja irregular, Íicará impedido de se pronunciar durante a seçáo, podendo
nela permanecer como assistente sem interferência nos trabalhos.
3.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art.72
da Iri Complementar n" 123/O6 e devido à necessidade de identiÍicaçào,
deverão credenciar-se acrescidas das expressões "ME'ou'EPP" à sua Íirma ou
denominaçào e Comprovarem a condiçâo através de certificado emitido pelo
endereço
eletrônico:
http: //wwwS.receita.fazenda.gov.brlsimplesnacional/aplicacoes.aspx?id=2 l, a
ser expedido em data náo superior a 3O (trinta) dias ou através de Certidão
SimpliÍicada da Junta Comercial da sede da licitante, comprovando a condição
de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;

1 - O descumprimento do disposto acirna, sem prejuízo das sançôes
cabÍveis, caracterizará renúncia expressa e consciente, desobrigando a CPL,
dos beneficios da ki Complementar n" 123/06 aplicáveis ao presente certame;
3.6.

3.7. O representante poderá ser substituído por outro deüdamente cadastrado;

3.8. A não

apresentação ou a náo incorporaçáo do documento de
credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedira o representante de
manifestar-se e responder pela mesma.

3.9. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação
necessária dentro do prazo estipulado, participará do certame normalmente.
3. IO - Náo será permiüda a participaçáo de empresas:

a) Que tenham sócios ou empregados que sejam funcionários da Prefeitura
Municipal de Sidrolândia-MS.

b) Em consórcio ou grupos de Íirmas.
3.

1l - A Presente Licitaçáo

será realizada em três fases, assim discriminadas:

a) Proposta Técnica;
b) Proposta de Preços;
c) Habilitaçáo.
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3.12 Os interessados, no dia, local e hora indicados no preâmbulo deste
Edital, deverão entregar, sirnultaneamente, à Comissão Permanente de
Licitação, a proposta técnica e a proposta de preços, exigidos no presente
Edital, em 04 (quatro) invólucros fechados e lacrados ou colados, na forma
se€uinte:
Da forma e

das Prooostas

4.1. As Propostas de Técnica e de Preço deverão ser apresentadas

à

Comissão Permanente de Licitação em envelopes distintos e separados, todos
fechados, os quais deverão ser identiÍicados com as informaçÕes abaixo
previstas.

4.1.1. A Proposta Técnica deverá ser acondicionada em 03 (três) envelopes
distintos, a saber:
a) Plano de Comunicaçáo Publicitária - Via náo Identlficada - art. 6o, [V:
EnveloDe n." 1. ESTE ENVEIDPE SERÀ FORNECIDO PEU\ CPL;

b) Plano de Comunicaçáo Publicitária
Envelope n." 2;

- Via Identlffcada - art. 6", IV:

c) Conjunto de Informações - Via Identificada

-

art. 6o, IV: EnveloDe n."

3.

4. r. 1.

vIA

r. A PROPOSTA TÉCMC.* PLANO DE COMTINICAçÃO pUSLrCrtÁRrA

NÃO IDENTIFICÁDA deverá conter: Raciocínio Básico, Estratégia de
Comunicaçâo PublicitáLria, Ideia Criaüva e Estratégia de Mídia. Este envelope
NÃO PODERÁ TER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO NA PARTE EXTERNA, paTa
preservar o sigilo quanto à autoria do Plano de Comunicaçào PublicitáLt'ia, até a
abertura do Envelope n" 2.

4.1.L.L.2. A CPL só aceitará o PII\IIO DE COMTNICAçÃO PTBLICITÁRIA
vIA NÃO IDENTIFICÁDA se estiver acondicionado no Enyelope n" l,
fornecido pela CEL.
PUBLTCTTÁRrA VIA NÃO
IDENTIF'ICÂDA deverá ser redigido em conforrnidade com o subitem 5.3.

4.1.1.1.3. O PLltlro DE COMTNICAÇÁO

4.1.1.1.4. As tabelas, gráficos e planilhas do subquesito "Estratégia de MÍdia"
deveráo ter fonte Arial, com tamanho que julgarem mais adequados para sua
apresentação.

4.1.1.1.5. O PIÁNO DE COMUNICAÇÀO pUBLrCrrÁRA VrA
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IDENTIFICADA não poderá conter informaçáo, marca, sinal, etiqueta ou
qualquer outro elemento que permita a identificação de sua autoria.

4.I.f .1.6. O Envelope n." I

deverá ser retirado pelas licitantes na Prefeiturâ

Municipal de Sidrolândia/MS

4.1.L.2. O PLIINO DE COMUNICAÇÁO Pt BLrCrT,ÁRrA VIA IDENTTFICÂDA
deverá ser apresentado no Envelope n" 2, assim devidamente idenüftcado,
mediante aposiçâo de eüqueta, conforme abaixo:
Prefeitura Municipal de Sidrolândia- MS
Comissão Permanente de Licitações
Endereço: Rua Sáo Paulo, No 964, Centro Sidrolândia/MS, Centro
MADA DE PREÇOS N" O1O/2O18
ENVEI-OPE N." 2
PROPOSTA TÉCNICA - PLIINO DE COMT NICAÇÁO: (RaciocÍnio Básico,
de Comunicação Publicidade, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia)
Razão Socia-l da Licitante:
CNPJ/MF

4.1.1.3. O Envelope n." 2 será proüdenciado pela licitante e poderá ser
consütuído de embalagem adequada às características de seu conteúdo' desde
que inüolável quanto às informações de que trata, até a sua abertura.

4,1.L.4. O Plano de Comunicaçáo Publicitária

- Via Identlficada, sem os

exemplos de peças que ilustram a "Ideia Criaüva", deverá constituir-se em uma
cópia da vla não ideatificada, com a identi-ficaçáo da licitante, e deve ser
datado e assinado na úlüma página e rubricado nas demais por quem detenha
poderes de representação legal da licitante, na forma de seus atos
constituüvos, devidamente identficado.

4.1.1.5. O Conjunto de Informaçoes (Capacidade de Atendimento, Repertório e
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicaçáo) será informado no
Envelooe n." 3, assim identiÍicado, mediante aposição de etiqueta, conforme
abaixo:

Prefeitura Municipal de Sidrolândia- MS
Endereço: Rua São Paulo, No 964, Centro Sidrolândia/MS
MADA DE PREÇOS N" OO1/2O18
ENVEI,OPE N." 3
,ATÉCNICA- CONJITNTO DE TNFORMAçOES
Razâo Social da Licitante:
CNPJ/MF
Rua São Paulo, 964
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4.1.1.5.1. O Envelope n." 3 será proüdenciado pela licitante, e poderá ser
consütuído de emba-lagem adequada às caracterÍsticas de seu conteúdo, desde
que inüolável, quanto às informações de que trata, até a sua abertura.

4.1.1.5.2. O Envelope n." 3 e os documentos nele condicionados (Capacidade
de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de
Comunicação) não poderáo ter qualquer informação, marcas, sinal, eüqueta ou
qualquer outro elemento que conste do Plano de Comunicaçáo Publicitária Via não Identificada e que permita a identificaçáo de sua autoria, antes da
abertura do envelope n.o 2.

4,L.2. A Proposta de Preços deverá ser acondicionada no Envelope n." 4 assim
identificado, mediante aposiçáo de eüqueta:
Prefeitura Municipal de Sidrolândia,i MS
Comissâo Permanente de Licitações
Endereço: Rua São Paulo, No 964, Centro Sidrolândia/MS
MADA DE PREÇOS N" OtO/2Or8
PROPOSTA DE PREÇO
Razáo Social da Licitante
CNPJ/MF

4.1.2.L. O Envelope n." 4 será proüdenciado pela licitante e deverá ser
inúolável quanto às informaçoes de que trata até sua abeúura.

4.1.2.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da
licitante, ter suas páginas numeradas sequencialmente e ser redigida em
Iíngua portuguesa, com clateza, sem emendas ou rasuras, conforme modelo do
ANEXO 2, assinado por quem detenha poderes de representaçáo legal da
Iicitante, na forma de seus atos consütuüvos, deüdamente identifcado.

4.2. Todos os conjuntos dos Documentos e Propostas deverão ser apresentados
em formato 44, podendo ser uülizado qualquer meio de Íixaçào dos
documentos que permita seu fácil maÍruseio, sem riscos de desprendimento ou
perda. Os documentos e propostas deveráo ser apresentados sequencialmente
de acordo com o Edital e todas as folhas deverão ser numeradas, em ordem
crescente, apresentando ao final, o Termo de Encerramento, declarando-se o
número de páginas que o compõe e ffrmado pelo representante legal da
empresa participante, EXCE*IO VIA NÃO IDENTIFICADA.

Invólucro no Ol

- Proposta Técnica - "PROPOSTA fÉCrulCR
PUBLICIIÁRLA
CoMUMCAÇÃO
- VrA NÃO TDENTIFICADA
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NOS O1 C 02 - PROPOSTA TECI\rICA

-

PIIINO

5.1. A Proposta Técnica consisttá em quatro quesitos:

5.1.1 O Plano de Comunicaçáo Publicitária - üa nào identúcada - consistirá
de impressos em papel sulÍite tamanho A4 (2IO x 297rnrn), sob a forma de
layout, roteiro, storyboard, tabelas e textos de üpologia Arial, tamanho 12, sem
condensação e entrelinhamento simples, e será composta de quatro quesitos:

I - Raciociaio báçico,

sob a forma de texto de no máximo O2 (duas) páginas,
que apresentará um diagnóstico das necessidades de comunicaçáo publicitária
da Prefeitura Municipal de SidrolâLndia do Sul/MS;

II - EstratéEia de comunicaçáo pubücitária,

sob a forma de texto de no
máximo 02 (duas) páginas, que indicará e defenderá as linhas gerais da
proposta para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas de
comunicaçáo desejadas pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia do Sul/MS;

III - Ideia criatlva, sob a forma de exemplos de peças publicitárias,

que

corresponderâo à resposta criativa do proponente aos desafios e metas por ele
explicitados na estratégia de comunicaçáo publicitária, sendo uma peça em 01
(uma) página para cada um dos seguintes meios, totalizando 04 (quatro)
páginas:
a)

Jornal ou Reústa: layout;

b) Outdoor: layouL
c) Folheto apenas Frente; layout;
d) Banner para internet: layout ou storyboard.

IV - EstratéEia de mídia, em que o proponente explicitará e jusüficará

a
estratégia de

estratégia e as táticas recomendadas, em consonância com a
comunicaçâo publicitáLria por ele sugerida e em função da verba disponível
indicada no instrumento convocatório, apresentada sob a forma de textos de
no máDdmo 04 (quatro) páginas, permitida a inclusáo de tabelas, gráÍicos'
planilhas e quadro resumo que identificarão as peças sugeridas na Ideia
Criativa a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas quanüdades,
inserções e custos nominais de produçáo e de veiculação, no limite rnáxirno de
páginas fixadas.

V - Na simulação de que trata o iten 5,1. IV:
a) os preços de mÍdia devem ser os de tabela cheia dos veículos;
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b) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos
os serviços de fornecedores.

.2. - Exclusivamente na elaboração das tabelas, planilhas e gráÍicos
integrantes do plano de mÍdia, os proponentes poderáo uülizar os tamanhos da
fonte üpog3áÍica Arial que julgarem mais adequados para sua apresentaçâo.
5. f

5.2. - O Plano de Comunicação Publicitária previsto no ltem 5.1. será
apresentado em 2 (duas) úas, uma sem a identificaçáo de sua autoria em
invólucro padronizado fornecido preüamente pela Prefeitura Municipal

de

Sidrolâmdia do Sul/MS, e outra com a identi-ficação, conforme o item 5.3.;

ó.2.1, - A üa identjffcada do Plano de Comunicaçáo Publicitária terá o mesmo
teor da üa náo identificada, sem os exemplos de peças referentes à ideia
criaüva.

5.3. - Será

vedada a aposição, ao invólucro e conteúdo destinado às
informações da via não identificada do Plano de Comunicação Publicitá,ria, de
qualquer marca, sinal, eüqueta, palawa ou qualquer outro elemento que
possibüte a identiÍlcaçáo do seu proponente/autor antes ou depois da
abertura do invólucro Ol; ela deverá ser apresentada da seguinte forma, não
podendo ultrapassar as 12 (doze) paginas preüstas no Edital referentes aos
seus ltens 5.1 I, tr, III e fV:

.

em papel A4,75 g, branco;
com espaçamento aproÉmado de 2 cm nas margens direita, esquerda,
superior e inferior, a partir da borda;
. sem recuos nos parágraÍos e linhas subsequentes;
. com textos jusüÍlcados;
. com espaçamento "simples" entre linhas;
. com texto em fonte "arial", tamanho 12 pontos;
. com grampo na parte superior à esquerda;
. sem identiÍicaçáo da licitante.

.

5.4. - Será desclassiÍicado a ücitante que descumprir o disposto neste ltem
5.3.

5.5. A critério da Frefeitura Murúcipal de Sidrolândia do Sul,/MS, a campanha
publicitáLria da proposta vencedora poderá ou não vir a ser produzida e

veiculada, com ou sem modiÍicações, na vigência do Contrato.
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NO 03 - PROPO§TA

-

CONJIJNTO

6.f . O invóIucro de no O3 deverá conter a Proposta Técnica - Conjunto de
Informações, em uma única vÍa, que deverá ser datada e assinada pelo
representante da Licitante; consistirá de um caderno impresso em papel
tamanho A4 (2lO x 297mm), composto de textos - utilizar üpologia arial,
tamanho I l, sem condensaçào e entrelinhamento simples. Deverá conter
informações destinadas a avaliar a capacidade de atendimento do proponente e
o nÍvel dos trabalhos por ele realizados para seus cüentes e compor-se-á de 02
(dois) quesitos:
6. 1. l. Capacidade de Atendimento (em textos

e/ou fotos):

I. Em no máximo 10 (dez) páginas, a licitante apresentará:
a) Currículos com a quanüficação e qualificação dos profissionais que serão
postos à disposição da lintra de atuaçáo, de maneira discriminada, por setor da
agência licitante (no mÍnimo: atendimento, criaçáo, redâçáo, mídia e produçào);
b) Descriçáo das instalações fisicas e do instrumental técnico de que dispõe a
licitante para atender a presente licitaçáo;

Sistemática de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem
cumpridas pelo setor de atendimento da licitante, na execuçâo do contrato,
incluÍdos os pr:\zos máximos a serem cumpridos em condições normais de
trabalho para a criaçào de campanha, criaçáo de peças avulsas, produçáo de

c)

publicidade legal e elaboraçáo de plano de mídia;
d) Relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante nos úIümos
O3 (três) anos, com a especificação do perÍodo de atendimento de cada um
deles;

A Comissão Permanente de Licitaçáo poderá üsitar, a qualquer momento, a
empresa licitante para confirmaçáo de suas informações.
e)

fl

Não serão aceitos, no item 5.1.1 da alínea a) até e), anexos especiais tais
como portfólios iÍnpressos ou eletrônicos descrevendo aüvidades além das
formas solicitadas.
6.1.2. Repertório (em textos e/ou fotos, layouts e mÍdias CD/DVD)

I. Apresentação de 02 (dois) campanhas (cases), produzidas, veiculadas pela
ücitante, sob a forma de peças e respecüvas memórias técnicas (contendo
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indicaçâo do nome do cliente, tÍtulo e a indicação de pelo menos O2 - dois veículos que a divulgaram: devendo ser ou TV ou rádio ou outdoor ou revista
ou jomal), nas quais se incluirão apresentações do problema, soluçáo e
resultados em forma de texto de no máximo O2 (duas) páginas para cada
campanha, devendo ser de clientes distintos;

necessariamente, anexo, as Peças que
integraram a campanha, sendo uma peça para cada um dos meios divulgados
(no mínimo, as peças dos dois veiculos eldgidos no item 5. 1.2.I);

II. A licitante deverá apresentar

II. a) As peças devem ser colocadas após as duas págfnas do texto descrÍtivo do
câse; não serão aceitos textos explicaüvos acomPanhando as peças em
questáo, a náo ser as palawas indicando do que se tratam (ex: VT,
Anúncio/JN, Spot ou Jingle, Outdoor e assim por diante).

II. b)

Náo há limite de páginas para as peças que ilustram/compôem

o

repertório, apenas para o texto descriüvo do case.

III. Além dos cases, a licitante deverá apresentar O6 (seis) peças

isoladas
(sendo
produzidas para clientes diferentes
cada uma para: VI' Spot/Jin$e'
ser apresentada uma ficha
Reústa),
devendo
Banner/Intemet,
Jomal
e
Outdoor,
técnica sucintâ (de no máximo dez linhas) do problema que cada peça se propôs a
resolver e menção de pelo menos um veÍculo / espaço que a divulgou /exibiu /

expôs (náo sendo permitido material de distribuiçáo interna. A
divulgaçao/exibiçáo/oçosiçáo deverá sempre ser pública).
IV. Vídeo deverá ser fomecido em forma de DVD; spot e/ou jin$e em CD; outdoor
e banner/internet, anúncio de reüsta e anúncio de Jornal em layouts com textos
legíveis;

apresentâção de materiais
especulaüvos, condenados pela l,egislação da Propaganda, nem mesmo a ütulo de
exemplo ou sugestáo.

V. Não seráo aceitos trabalhos que con-ffgurem

VI. A Comissáo Permanente de Licitaçáo poderá solicitar, a qualquer momento,
aos clientes citados nos cases ou nas peças apresentadas no repertório,
conflrmação desses trabalhos.

VII. As camparüas não podem referir-se a trabalhos solicitados e/ou aprovados
pela Frefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.
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7.1. - A Proposta de Preços deverá ser elaborada em conformidade com as
condições estabelecidas neste edital, digitada, sem emendas, rasuras ou
entrelintras que venham a ensejar dúúdas, reconhecendo assim, a plena
aceitaçáo e aplicaçáo das normas e critérios deste edital e conter os seguintes
elementos:
I. Modalidade e o número desta Ucitaçáo;

II. Indicaçao da empresa: razão social, endereço completo, e-mail, telefone e fax
atualizado da proponente, para facütâr possÍveis contatos;

III. Validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados do primeiro dia úül posterior à data de abertura da
licitaçào;
IV. Assinatura do representante legal da empresa com carimbo do CNPJ-MF em
todas as vias deúdamente idenüficadas.

7.2. - A Proposta de Preços será apresentada mediante preenchimento da Planilha
de Preços, sujeitas à Valoração, e deverá ser apresentada conforme descrito nas
alÍneas *a" e'b" inframencionadas, compreendendo:
a) Percentual de desconto sobre os custos internos baseados na tabela de custos
referenciais do Si:rdicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso
do Sul (SINAPRO/MS), limitados a 400lo (quarenta por cento);

b) Percentual de honorários pertinentes à supervisáo de produção extema
incidente sobre os custos de serviços e suprirnentos externos de terceiros,
referentes à elaboração de peças e materiais contratados com fomecedores, com
limite máximo de l5olo (quinze por cento);

7.3.- Caso alguma participante conceda desconto ou proponha honorários
acima dos limites estabelecidos, será desclassificada.

7.4. - Os serviços de mÍdia como planejamento e distribuiçáo aos veículos seráo
remunerados à Agência vencedora mediante o 'desconto padrão" de 2Oo/o de
acordo com o ParágraÍo Unico do art. I I, da tri n" 4.68O/65 e Normas-Padrão
da Atiüdade Publicitária, editada pelo CENP - Conselho Execuüvo das NormasPadrão.

7.5. - A licitante deverá apresentar declaração, anexa, na Proposta de Preços,
na qual:
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7.5.1. - Tratará a questáo dos direitos autorais, estabelecendo a cessão total e
definitiva dos direitos patrimoniais de uso das ideias (incluídos os estudos,
arrá'lises e planos), peças, campanhas e demais materiais de publicidade de sua
propriedade, concebidos, criados e produzidos em decorrência do contrato que
üer a ser firmado, sem qualquer remuneraçáo adicional ou especial, mesmo
após a vigência do Contrato.

7.5.2. - O compromisso de sempre negociar as melhores condiçÕes de preço,
para os direitos de imagem de som e de voz (atores e modelos) e sobre obras
consagradas, nos casos de utilização e ou possível reutilização em peças
publicitárias para a Frefeitura Municipal de SIDROI-ANDLA/MS.
7

.5.3. - Garantirá a transferência para a Prefeitura Municipal

de
negociações de

SIDROIÁ,NDIA/MS de toda e qualquer vantagem obüda nas
preços e/ou condições de pagamento junto a Veículos e a Fornecedores.

7.6. - A Comissâo Permanente de Licitaçáo não considerará as propostas que
náo atenderem a todas as exigências deste edital e às condições da licitaçào.
7 .7

. - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante

e

nào the assistirá o direito de pleitear, na vigência do Contrato a ser firmado,
nentruma alteração, sob a alegaçào de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

l. - Os invólucros com as propostas

técnicas (3 - três) e de preços (1 - um)
seráo entregues à Comissão Permanente de Licitaçáo na data, Iocal e horário
determinados no preâmbulo do edital, náo havendo tolerância.
8.

8.f.f. - Os integrantes da subcomissáo técnica náo poderáo participar

da
sessáo de recebimento e abertura dos invólucros com as propostâs técnicas e
de preços.
8. 1.2. - Os invólucros padronizados com a üa não idenüÍicada do plano de
comunicação publicitária só serão recebidos pela Comissáo Permanente de
Licitaçáo se náo apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro
elemento capaz de identiÍicar a licitante.

A Comissão Permanente de Licitação náo lançará nenhum código, sinal
ou m;rrca nos invólucros padronizados nem nos documentos que compoem a
üa não identificada do plano de comunicaçáo publicitária.
8. 1.3.-

8.

I.4 - Será imediatamente desclassificada e ficará impedida de participar das
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fases posteriores do ceúame a licitante cujos documentos pertinentes ao
Invólucro no I contenham informaçáo, marca, sinal, eüqueta ou qualquer outro
elemento que identi-fique sua autoria, bem como se o Invólucro no 3 também
contenha alguma referência que possa identificar o conteúdo do Invólucro n" 1.

8.2.

- O processurmento e o julgamento da licitação

obedeceráo ao seguinte

procedimento:

I - abeúura do invólucro com a via náo identificada do plano de comunicação e
do invólucro n" O3 - conjunto de informaçôes, em sessão pública, pela
Comissão Permanente de Licitação;

II -

encaminhamento das propostas técnicas à subcomissáo técnica para
aná'lise e julgamento no prazo máximo de O7 (sete) dias úteis, Dodendo ser
reduzldo em razáo do término do iulgamento;

III - análise indiüduq lizada e julgamento do plano de comunicaçáo publicitária,
desclassificando-se as que desatenderem as exigências legais ou estabelecidas
no instrumento convocatório, obsewado o disposto nos itens 4.1.4. e 4.L.5.;

lV - elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação publicitária e
encaminhamento à Comissáo Permanente de Licitaçáo, juntamente com as
propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razôes
que as fundamentaram;

V - anáüse indiúdualizada e julgamento dos quesitos referentes ao conjunto de
informações, desclassiÍicando-se as que desatenderem quaisquer das
exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório;

VI -

elaboração de ata de julgamento dos quesitos e encaminhamento à
Comissão Permanente de Licitaçào, juntamente com as propostas, as planilhas
com as pontuações e justificaüva escrita das razões que as fundamentaram;

VII -

realizaçáo de sessáo pública para apuração do resultado geral das
propostas técnicas, com os seguintes procedimentos:
a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano de comunicaçáo
publicitária;

b) cotejo entre as üas

identiÍicadas

e não identificadas do plano

de

comunicação publicitária, para idenüficaçào de sua autoria;

,7

c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos
quesitos de cada proposta técnica;
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proclamação
resultado
d)
do
do julgamento geral da proposta técnica,
registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de classificaçào;

VIII - publicação do resultado do julgamento da proposta técnica, com a
indicaçáo dos proponentes desclassiÍicados e da ordem de classiÍicaçáo
organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo paÍa interposiçáo de
recurso, conforme disposto na alinea b, do inciso I, do art. 109, da [.ei no
8.666, de 2I de junho de lgg3; transcorrido o pÍazo recursal, a Comissáo
Permanente de Licitaçáo marcará nova data para a abertura dos invólucros de
proposta de preços;

IX - se houver

desclassiÍicaçáo de alguma proposta técnica por
descumprimento de disposições do instrumento convocatório, ainda assim será
atribuída pontuaçáo a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão
acondicionadas em invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da
subcomissão técnica, até que expirem os pr€\zos para interposiçáo de recursos
relaüvos a essa fase da licitaçáo, exceto nos casos em que o descumprimento
resulte na identificação do proponente antes da abertura do invólucro da via
identificada da proposta técnica - plano de comunicação;

X - abertura dos invólucros com as propostas de preços, em sessáo pública,
obedecendo-se ao preüsto § 2', do art. 46, da ki no 8.666, de 2l de junho de
1993, nas licitações do üpo "técnica e preço";

)C - publicação do resultado do julgamento final das propostas, abrindo-se
prazo para interposição de recurso, conforme disposto na alinea b do inciso I
do art. 1O9 da tri n' 8.666, de 2I dejunho de 1993;
XII - transcorrido o prazo recursal, convocação dos licitantes classificados no
julgamento final das propostas para apresentaçáo dos documentos de
habilitaçáo;

)CII - recebimento e abertura do invólucro com os documentos de habütação
dos licitantes em sessáo pública, para anáüse da sua conformidade com as
condições estabelecidas na legislação em ügor e no instrumento convocatório;
)(IV - decisão quanto à habütação ou inabilitação dos licitantes e abertura do
pÍazo paÍa interposição de recurso, nos termos da alÍnea a do inciso I, do art.
IO9, da ki n' 8.666, de 2l de junho de 1993;
XV - reconhecida a habilitaçáo dos licitantes, será homologado o procedimento
e o objeto será adjudicado à licitante primeiro classificada no julgamento final.
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N"059.1. - Os documentos exigidos no invólucro 05 - "HABILITAÇÃO" deveráo ser
apresentados todos em 0l (uma) üa, respecüvamente, devendo ser em original
ou por qualquer processo de cópia deúdamente autenücada por Cartório
competente, ou pela servidor da Prefeitura Municipal de SIDROIÁNDIA/MS
publicação em órgào de imprensa oficial. Deveráo ser em sequencialmente
acordo com os itens do edital, sem emendas (ex.: números sobrepostos)
rasuras (ex.: uso de correüvos líquidos). Caberá à Comissáo Permanente
Licitaçáo solicitar, a qualquer momento, os originais para confrontaçáo.
9. 1.

ou
de

ou
de

l.- Habilitação Juridica

a) cédula de idenüdade dos responsáveis legais da licitante;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando
sociedades empresadais, deüdamente registrado e acompanhado
documentos de eleiçáo de seus administradores, quando se tratar

de
de
de
sociedades por ações; (contrato social com todas as alteraçôes contratuais ou a
alteração consolidada), e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a

execução de atiüdades da mesma natureza ou compatÍvel com o objeto desta

TOMADADE PREÇO;
c) inscrição do ato consütutivo em cartório de Registros de Pessoas Juúdicas,
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em
exercÍcio.

9.1.2. - Regrrlaridade Flscal
a) Prova de inscriçào no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal,
relativa ao domicílio ou sede da licitante, peúinente ao rarno de atiúdade e
compatível com o objeto licitado.
c) Certidão Negaüva de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Aüva da
União e Certidão Negativa de Débito relaüvo à Seguridade Social - INSS,
emitida pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional /
Receita Federal do Brasil), podendo ser apresentada em conjunto ou especÍÍica
observada a validade;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Fública Estadual (Certidão Negativa de
Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Estado),
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emitida pelo órgáo competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa
licitante, na forma da lri.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Fública Municipal (Ceúidão Negaüva
de Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do
Município), emiüda pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede
da empresa licitante, na forma da ki.

0 Certificado de Regularidade de Situaçáo CRS, perante o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço

/

FGTS;

g) Certidáo Negaüva de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da
n" 12.440 de 07 .O7 .2Oll.
9. 1.3. -

ki

Federal

§uaüficação Econô"'ico-Financelra

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurÍdica;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úItimo exercício social,
apresentado na forma da Lei, no caso de sociedades por ações, a cópia do
balanço deve ser acompanhada de comprovaçáo de registro na Junta
Comercial; nos demais casos, a cópia do balanço deve ser acompantrada de
cópia dos termos de abertura e encerramento do Liwo Diário registrado na
Junta Comercial; em qualquer caso, o balanço deve conter assinatura do
representante legal da empresa e de proÍissional habilitado no CRC, que
comprovem a boa situação Íinanceira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços proüsórios. As empresas consütuÍdas há menos de
O I (um) ano, deverão comprovar tal situaçáo mediante apresentação do
Balanço de Abertura e Declaração do Contador. Comprovaçáo da boa situaçáo
financeira da licitante, que deverá ser apresentada em documento anexo ao
balanço patrimonial, utilizando os seguintes indices:
I) Índices de Liquidez Geral (LG)
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Lc=

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

II) Índice de Solvência Geral (SG)
Ativo Total

SG=
Passivo Circulante +

Eígível a l-ango Prazo

III) Índice de Liquidez Corrente (LC)
Rua São Paulo, 964

-
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Aüvo Circulante

rc=----------

Passivo Circulante

c) Estaráo habilitadas as empresas que apresentarem resultado igual ou maior
a 1,OO (um) nos Índices acima. O cálculo dos índices deverá ser apresentado
em documento anexo, calculados pela licitante e confirmados pelo responsável
por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicaçáo do seu nome e
do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

d) Índice de Liquidez Conente, calculado em docunento anexo ao balanço

patrlmonial, devendo ser obriÉatoriamente assi[ado pelo contabiüsta
responsável.
9. 1.4.- Capacidade Técnica

9. 1.4.1. - Atestados de Capacidade Técnica Operacional em nome da empresa
licitante, a serem expedidos por O2 (duas) empresas juridicas e/ou pessoa
fisica que comprovem a prestaçáo de serviços com caracterÍsticas similares às

do objeto desta licitaçáo, dentro do prazo de 6O (sessenta) dias contados da
data áe emissão do Atestado. Os atestados deverão ser apresentados em papel
timbrado do emitente ou conter razáo social, CNPJ, endereço, telefone e ser
atestados pelos responsáveis legais.

9.1.4.2. - CertiÍicado de QualiÍicação Técnica concedido pelo CENP - Conselho
Executivo das Normas-Padráo, incorporado ao sistema legal por força do
Decreto n.4.563/02, para atendimento do art. 30, inciso II da t,ei 8.666/93.

1.4.3. - Comprovante/Declaração de registro ou inscriçáo da agência
Iicitante na entidade proÍissional competente: Sindicato das Agências de
Propaganda de sua base territorial ou Associação Brasileira de Agências de
9.

Publicidade - ABAP, para atendimento do art. 30, inciso I, da

ki

n" 8.666/93.

9.1.4.4.- Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por O1 (um) veículo de
comunicação ou fornecedores, dando conta do fiel cumprimento, por parte da
licitante, dos compromissos por ela assumidos em nome de seus clientes. O
atestado deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente ou conter
razáo social, CNPJ, endereço, telefone e ser firmados pelos responsáveis legais,
dentro do prazo de 6O (sessenta) dias contados da data de emissáo do
Atestado.
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9.1.5. Declarações

a) Declaraçáo do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante
legal, informando que cumpre a proibiçáo preüstâ no art.7o da CF - ou seja, de
que não uüliza trabalho de menor de dezoito anos em aüvidades noturnas,
perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na
condiçáo de aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado no anexo VII, em papel
da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do
CNPJ/MF da frrma proponente, assinadas por pessoa legalmente habütada e
que seja possÍvel idenüficar quem assinou;
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal
da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou
contratar com a Administraçáo. Sugerimos o modelo apresentado no anexo
VIII, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso
identiÍicador do CNPJ/MF da firma proponente, assinada por pessoa
legalmente habütada e que seja possível idenüffcar quem assinou;
c) Declaração do licitante, em papel timbrado da empresa, comprometendo-se a
informar, a qua-lquer tempo, sob as penalidades cabÍveis, a existência de fatos
supervenientes impediüvos de habütaçáo. Sugerirnos o modelo apresentado no

anexo IX, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou iÍnpresso
identificador do CNPJ/MF da Íirma proponente, assinada por pessoa
legalmente habütada e que seja possível idenüficar quem assinou;

9.2. - As Certidões, Certificados ou Declarações que não tragam suas validades
expressas, seráo consideradas pela Comissáo Permanente de Licitação, válidas
por 9O (noventa) dias, a contar da data de sua emissáo.
9.3. - Quando a licitante apresentar certidáo extraÍda por meio da internet, que
náo seja original, a Comissão efetuará a consulta no site correspondente, para
veriÍicaçáo da sua autenticidade.

9.4. - Documentos em fac-simile náo seráo aceitos, salvo para efeitos
diligências.

de

9.5. - Serão consideradas inabütadas automaticamente as participantes que
nâo apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com úcios
ou defeitos que impossibütem seu entendimento ou não atendam
satisfatoriamente as condições deste edital.

Rua são Paulo, 964

-
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-
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I -

O julgamento compreenderá a análise e pontuaçáo dos documentos
contidos nos invólucros da Proposta Técnica das licitantes, conforme as
norÍnas de julgamento que sáo apresentadas a seguir.
10.

1.1.- Para efeitos deste Edital, será desclassiÍicada a Proposta Técnica que
náo atingir, pelo menos, 70 (setenta) pontos, equivalentes a 7O%o (setenta) por
cento da pontuação máxima possÍvel.
fO.

tO. 1.2.- Para julgamento do critério de qualidade técnica da proposta, a
avaliaçáo das propostas técnicas será feita pela subcomissáo técnica de
Licitação, especialmente consütuÍda p€rra esse fim, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis contados da data da abertura dos invólucros contendo a Proposta
Técnica, nos termos do artigo 1O da tri 12.232 de 29 de abril de 2010.

I.3.- A falta de qualquer dos documentos exigidos para a Proposta Técnica
ou sua apresentaçáo em desacordo com o presente Edital, implicará na
10.

desclassificação da proposta.

10.1.4.- Na apreciaçâo das Fropostas Técnicas, será considerada a linha de
atuaçáo desenvolvida, sendo certo que receberá um máximo de I OO (cem)
pontos, distribuidos entre os diversos tópicos de julgamento, da seguinte
forma:

10.1.4.1.- Plano de Comunicação Publicitária (máximo de 60

pontos no total).

I - Raciocínio básico - máximo de

1O (dez)

-

sessenta

-

pontos, relativos a:

a) Conhecimento das características gerais do cliente;
b) Conhecimento genérico dos serviços prestados pelo cliente;

c) Adequada compreensão da linha de atuação especÍfica do cliente, da
natureza, da extensáo e da qualidade das relaçôes da Comunicaçáo da
Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS com seus públicos;
d) Acuidade de compreensão do papel da Comunicação da Prefeitura Municipal
de Sidrolândia/MS no atual contexto social, poliüco e econômico.

II -

Estratégia de comunicação publicitária
relaüvos a:

a) Formulação do conceito, da

-

máximo de 20 (vinte) pontos,

compreensão

do tema hipotético

ao

desenvolvirnento do raciocínio que o conduziu;
b) A formulação do tema da comunicação adotado para a linha de atuaçáo;
Rua São Paulo, 964
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c) A consistência lógica e a peúinência da argumentaçáo apresentada em sua
defesa;
d) A riqueza de desdobramentos posiüvos desse conceito para a comunicação
da Administração MunicÍpal com seus públicos.

III - Ideia criativa - máximo de 20 (vinte) pontos, relaüvos a:
a) A sua adequaçáo ao problema especifico de comunicaçáo do cliente;
b) A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;
c) A cobertura dos segmentos de público ensejada por essas interpretações;
d) A originalidade da combinação dos elementos que a consütuem;
e) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta;
0 A sua perLinência às aüüdades do cliente e à sua inserção na sociedade;

g) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos
exemplos de peças apresentados;
h) A compaübilização da linguagem das peças aos meios propostos.

tV - Estratégia de mídia e não midia - máxirno de

1O (dez)

pontos, relaüvos a:

a) O conhecimento dos hábitos de Ieitura e audiçáo dos segmentos de público

prioritários;
b) A capacidade analítica revelada no exaÍre desses hábitos e nas conclusôes
oferecidas à formulaçáo da mídia;
c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação às 02
(duas) alíneas anteriores;
d) A economicidade da aplicaçáo da verba de mídia, evidenciada no plano
simulado de distribuição de peças;
e) A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos
recursos próprios de comunicação da Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS.

10.1.4.2.
total)

-

Conjunto de Informações (máximo de 4O

I - Capacidade

- quarenta - pontos

no

de Atendimento (máximo de 20 - vinte - pontos), relativos a:

a - Capacidade geral de atendimento revelada pela licitante, considerando a
qualifrcação dos proÍissionais colocados à disposiçáo da linha de atuaçáo nos

diferentes setores

da agência, considerando a

formação proÍissional

e

experiência na área; máximo de O5 (cinco) pontos;

b - Estrutura fisica e equipamentos necessários à realização dos serviços;
máxirno de O5 (cinco) pontos;

Rua São Paulo,964

-
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-
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c-

Pertinência da sistemáüca de atendimento e a adequação dos pÍazos
máximos para a entrega dos serviços, a operacionalidade do relacionamento
entre o Setor de Comunicaçáo da Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS e a
licitante, esquematizado na Proposta; máximo de O5 (cinco) pontos;

d-

Experiência da licitânte no atendimento a outros clientes com serviÇos
similares ao objeto deste edital; máximo de O5 (cinco) pontos.

II

- Repertório (máximo

de 20 - vinte - pontos no total), relaüvos a:

a - Capacidade técnica e artÍsüca revelada pela licitante no atendimento

a

outros clientes, de acordo com as amostras de cases e repertório na proposta e
auferidas pelos quesitos de concepção, ideia criaüva e sua pertinência, clareza
da exposição, qualidade de execução e acabamento das peças; máximo de 2O
(vinte) pontos.
10.f ..5. -A Nota da Proposta Técnica (total de pontuação auferida) servirá para
o cálculo da nota ffnal de acordo com o item 11.

-DO

DAPROPOSTADE

11.1. - As Propostas de Preços das licitantes classificadas serâo examinadas,
preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste
edital e em seus anexos.
1L.2. - A classificaçáo das propostas de preços será feita mediante a aplicaçáo
do critério de valoração, considerando um má>rimo de lO0 (cem) pontos.
I I.2.1. Até 60 (sessenta) pontos purra a agência que cobrar os menores valores
de custos internos com base na Tabela de Custos Internos do Sindicato das
Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul 1,5 (um ponto e
meio para cada lolo - um por cento - de desconto e limitado a 4Oo/o - quarenta
por cento - do valor da tabela).
11.2.2. Até 4O (quarenta) pontos para os menores honorários oferecidos sobre o
custo orçado junto a fornecedores especializados, na prestaçâo de serviços e de
suprimentos externos, nos termos do subitem 3.6.1 das Normas-Padrào (oito
pontos para cada 1olo de desconto sobre os 15olo originais, até o limite de 5olo de
desconto).

11.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital,
nem preço ou vantagem baseados em ofertas de outras empresas ücitantes.
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. A avaliaçáo da Proposta de Preços será pelo máximo de

OO (cem)
pontos. Na avaliação da proposta de preços será atribuÍda pontuaçáo em seus
itens através dos seguintes critérios:
I I .3. I

I

A - Desconto sobre os custos internos da tabela referencial de custos do
Sinücato das Ag;ências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul.
(Até 60 - sessenta - pontos)
A. I Critério de desconto de 0 (zero) a 40 (quarenta) 0/0, equivalendo 1,5 ponto
(um ponto e meio) a cada l7o de desconto. Ex: Oo/o = zero pontos; lOo/o = L5
(quinze) pontos; 2Oo/o = 30 (trinta) pontos, e assim sucessivamente até 4Oo/o =
6O (sessenta) pontos.

4O - quarenta - pontos)
(honorários
oferecidos sobre o custo
B. 1 . Remuneração entre lOo/o a 15%
orçado junto a fornecedores especializados, na prestação de serviços e de
suprimentos extemos).

B

- Honorários por serviços de tercelros (Até

Honorários a

serem Pontos Concedidos
Zero ponto
I ponto
2 pontos
3 pontos
4 pontos
5 pontos

L2o/o

I

lo/o
lOo/o

Pontuaçáo

Auferida
7*ro

aplicados
l5o/o
l4o/o
l3o/o

Total da

Oito
Dezesseis
Vinte e Quatro
Trinta e Dois
Quarenta

Náo tendo sido interposto recurso, ou tendo sido julgados os recursos
porventura interpostos, ou havendo desistência dos mesmos, a comissâo de
licitação elaborará relatório e p;rrecer conclusivo, com o resultado da licitação e
os encaminhará para homologaçáo do resultado do julgamento e adjudicação
do objeto à empresa licitante vencedora.

11.4.

-

I 1.5. - A Nota da Proposta de Preços (total de pontuação auferida) servirá para
o cálculo da nota final de acordo com o item I 1.
I 1.6.

- Serão

desclassificadas as propostas que:

I - Náo atenderem as disposiçôes conüdas neste edital;
II - Apresentarem valores superiores aos pratÍcados no mercado;
III- Apresentarem percentual de desconto superior a 40olo (quarenta por cento)
sobre os custos internos, baseados na tabela de preços do Sindicato das
Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul (SINAPnO / MS);

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

-

CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA

-

MS.

PREFEITURA MTINICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DOMATO GROSSO DO SI.]L
CNPJ/MF: 03.501.-5741000

IV -

l -3

I

Apresentarem percentual de honorários superiores a l5o/o (quinze por
cento) pertinentes a supervisào de produção externa incidente sobre os custos
de serviços e suprimentos externos de terceiros, referentes à elaboraçáo de
peças e materiais contratados com fornecedores;

V - Apresentarem percentuais fora dos limites constantes do Anexo "B" das
Normas-Padráo da Aüüdade Publicitária.

-DÂ

FINÂL

12.1. - O cálculo da NOTA FINAL das propostas das licitantes será feito
mediante aplicação da seguinte fórmula:
r\[F = (I[PIYtNP]S), onde:

lo

l\IF = Nota Flnal
l\[Pf = Nota da Proposta Técnica
IIP = Nota da Proposta de Preços

12.2. - A classiÍicação final será reelizada com base no valor da Avaliaçáo
Final, classificando-se em primeiro lugar a proponente que obtiver a maior
média ponderada, em segundo lugar, a que obtiver a segunda maior média
ponderada e, assim, sucessivamente.

12.3. - Erros aritméücos serão reüficados da seguinte forma: se houver
discrepância entre os percentuais propostos, prevalecerá o montante por
extenso; e se a licitante não aceitar a correçáo do erro, sua proposta será
rej eitada.

12.4. - Não serão levadas em consideração vantagens náo previstas neste
edital, nem ofertas de reduçáo sobre a proposta que melhor atenda aos
interesses da Prefeitura.
12.5 .- Em caso de empate, a agência vencedora será aquela que üver a maior
nota técnica.

12.6.- A classificaçáo das Propostas será feita em ordem decrescente dos
números correspondentes às Notas Finais, sendo declarada vencedora a
licitante mais bem classiÍicada na nota ffnal.
E DOS RECI'RSOS

f3.f. - Esclarecimentos

sobre este Edital e seus anexos serão prestados pela
Presidência da Comissão Permanente de Licitaçáo apenas mediante solicitação
por escrito, feito pelo(s) representante(s) estatutário(s) ou legal(is) da licitante,
Rua São Paulo, 964
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através de oÍicio deüdamente protocolizado na Prefeitura Municipal de
Sidrolândia/MS situada no endereço mencionado no preâmbulo deste edital.
13.2. - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data de entrega dos Invólucros,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
13.2.1- As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas iunto a Comissáo
Permanente de Licitações, na Rua Sáo Paulo, 964, Centro. Sidrolândia/MS. Os
pedidos de impugnações seráo respondidos em até 05 (cinco) dias úteis.
Decairá do direito de impugnar o presente edital, a licitante que não o
faça até O2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento do Invólucros. A
impugnaçáo feita tempestivamente, nào implicará a licitante de participar do
processo licitatório até o transito em julgado da decisáo a ela pertinente.
13.3.

-

13.4 - Os recursos contra decisões referentes à classificaçáo

ou
prazo
protocolados
no
desclassiÍicação das licitantes deveráo ser formalizados e
de até O5 (cinco) dias úteis, junto a Comissão Permanente de Licitaçáo na
forma indicada no subitem 12.2.1.

- Antes de ser processada a licitação, a

Comissáo Permanente de
Licitaçáo poderá, por motivo de interesse público, por sua iniciativa ou em
consequência de solicitações de esclarecimentos, modificar este edital e seus
anexos, bem como adiar ou prorrogar o pÍazo para recebimento das propostas,
devendo publicar aúso nos mesmos veÍculos nos quais foi publicado o Aüso da

13.5.

presente TOMADA DE PREÇO.

13.6. - Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos por escrito ou e-mail,
ressalvado que será dado conhecimento das consultas e respostas a todas as
empresas que tenham retirado o edital.
13.7. - As respostas às consultas sobre o Edital, bem como as informaçÕes que
se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou

qualquer modificaçáo introduzida

no edital no mesmo perÍodo, serào

encaminhadas em forma de ADENDOS às empresas que tenham adquirido o
edital.
f

3.8. - No caso de emissão de ADENDO MODIFICADOR (documento emitido

pela Administração, que contenha informações que impliquem em alteração na
formulaçáo das propostas), será publicado Aüso de Adiamento, com
modificação do prazo original para entrega dos invólucros Proposta Técnica e
Proposta de Preços.

Rua São Paulo, 964
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13.9. - No caso de emissão de ADENDO ESCLARECEDOR (documento emitido
pela Administração, que contenha informações que não causem alteração na
formulaçáo das propostas), será mantido o prazo original para entrega da
Proposta Técnica e da Proposta de Preços.

13.10

- Os Drazos previstos no item 8'2, VIII, XI e XfV poderão ser

caso, de imediato passar para as fases subsequentes, lavÍaodo-se em ata
ou através da declaracáo formal por Darte dos concorrentes.

f4. 1. - O contrato deverá ser executado flelmente pelas partes, de acordo com
as cláusulas avençadas, cronogrzrma de atiúdades e demais disposições legais'
respondendo cada uma pelas consequências de seu inadimplemento ou
descumprimento, total ou parcial.
14.2. - Os casos omissos seráo resolüdos de acordo com as norÍnas de regência
do certame.

produzido pela licitante vencedora e pago pela
contratante será de propriedade da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS'
ficando sua utilizaçáo sujeita às determinações da legislação de direitos

14.3.

- Todo o materiâl

autorais.

14.4. - A empresa declarada vencedora será conüdada a assinar o contrâto
cuja minuta faz parte integrante desta licitaçáo (Anexo IV), o que deverá fazê-lo
dentro de O3 (três) dias da convocaçáo, na forma do Artigo 64 da Lri n.'
8.666/93, podendo ser prorrogado por igual perÍodo, se for o caso, sob pena de
decalr do direito a contrataçáo e ser convidado o licitante classificado em 2"
(segundo lugar), se conüer à Administração, e assim sucessivamente.

14.5. - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços em até
25olo (vinte e cinco

por cento) da quanüdade inicialmente estimada.

14.6. - Em atençáo aos bons princÍpios da administração pública, em especial
da morâlidade, impessoalidade e isonomia, ffca vedada por parte da contratada
a subcontratação de empresas que possuam quaisquer vínculos afetivos e
consanguineos com o Chefe do Executivo Municipal, conforme dispõe o aÍt. 37 ,
caput, da CF c/c art. 3, caput, da I-ei Federal 8.666/93 c/c Súmula Vinculante
13 do STF.

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone

(€l)

3272-7400

-

MS.
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I5.1. - A recusa injustificada da ücitante vencedora em assinar o Contrato
decorrente desta licitaçáo ou o não comparecimento da adjudicatária para

assiÍrar o contrato, no prazo e local estabelecidos pela Prefeitura Municipal de
Sidrolândia-MS, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se à multa de I Oolo (dez por cento) sobre o valor total da obrigaçáo.
salvo os casos fortuito ou força maior, sem prejuÍzos às penalidades previstas
na ki Federal n"8.666/93 e alterações.
15.2. - Esta multa, bem assim as demais sançÔes, náo se aplicam às licitantes
remanescentes, convocadas para assinatura do contrato.
15.3 - Pelo descumprimento parcial ou total do contrato, ao inadimplente seráo
aplicadas as seguintes sanções legais, a saber:
15.3. I - Advertência
de pequena monta;

por escrito, quando o contratado praücar irregularidade

Multa administrativa no percentual de O,5olo (meio por cento), sobre o
valor do item adjudicado, por dia de atraso nos serviços, a partir do prirneiro
dia útit da data Íixada para a entrega dos serviços, limitada a loolo(dez por
11c.3.2.

cento) do valor do mesmo;

15.3.3. - Suspensão temporária de participaçáo em licitaçáo, impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, até o prazo de dois
írnos;

15.3.4. - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal, enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até
que seja promoúda a reabilitaçáo, na forma da lei, perante a própria
autoridade que apücou a penalidade;
15.3.5.- Por infraçáo de qualquer outra cláusula contratual náo preüsta nos
subitens anteriores, será aplicada multa de lOo/o (dez) por cento sobre o valor
total do contrato corrigido ê atualizado, cumulável com as demais sanções,
inclusive rescisáo contratuais, na verificaçáo do descumprimento dos artigos
78 e seguintes da lri n' 8.666/93 e alterações.
15.4. - As penalidades preüstas no item anterior não se aplicaráo aos licitantes
remanescentes convocados em virtude da não aceitaçáo da primeira colocada,

ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após
qualquer das empresas classúcadas.
Rua São Paulo, 964

-

Centro - Fone (67\ 3272-7400

-

a

contrataçáo de

MS.
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15.5. - As sançôes de advertência e multa poderáo, ainda, ser aplicadas nos
seguintes casos:

a) descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas
ou defeitos observados nos serviços licitados ou no fornecimento;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos na execuçáo do
contrato, desde que não caiba aplicaçáo de sanção mais grave.

15.6. - Suaisquer multas aplicadas deveráo ser recolhidas à tesourada da
Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS dentro do prazo de 03 (três) dias úteis,
após a respectiva noliÍicação.

16.

a

I.

- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitaçáo, correrào
contas dos recursos especificos por conta das seguintes dotações

orçamentárias:

I - PREFEITURA MT]NICIPAL DE SIDROIÁIIDIA

O2 - Poder Erecutivo
O2.O3 - SECRETÁRIADE GO\IERNO - SEGOV
O4.L22,2OOO,24OO.OOOO - Maúuteação da Secretaria de Governo
3.3.9O.39.OO - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33 - Eicha

- DO PR.AZO

DOS

L7.L. - O prazo de execução dos serviços constantes deste Edital será de 12
(doze) meses, a contar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado
mediante Termo Aditivo, na forma prevista no art. 57, inciso II, da ki
8.666/93, alterada pela ki 8.648/98, a critério da Prefeitura Municipal de
Sidrolândia/Ms, por iguais e sucessivos períodos, a critério da Administração.
17.2. - A licitante vencedora ffcará obrigada a revisar o serviço que úer a ser
recusado, sendo que o ato de recebimento náo importará sua aceitação, sem
qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.
17.3. - Independentemente da aceitaçáo, a adjudicatária garantirá a qualidade
dos serviços obrigando-se a refazer aquele que estiver em desacordo com a
proposta.

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

-
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- DOS PREÇOS E DO PAGÂMENTO:

8.1 - A Prefeitura Municipal de SidrolâLndia/MS poderá investir

em
máximo
publicidade, através da agência vencedora desta licitação, até o valor
de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), aí incluÍdos quaisquer custos,
internos ou externos, incluídos descontos, honorários e outros.
f

f8.2. -

Pelos serviços prestados, constantes neste edital, a contratada será
remunerada em forma prevista e especiftcada administraüvamente, sendo que

os

pagamentos seráo efetuados

no prazo de 15 (quinze) dias após o

recebimento definitivo dos serviços pela contratante.

f8.3. - Para efeito de processamento dos pagamentos deüdo à contratada,

a

contratante exigirá apresentaçáo de documentação fiscal própria emiüda pela
contratada, acompanhada de cópias das faturas de terceiros em geral e
respecüvos comprovantes, como também dos demonstraüvos de despesas
(Resumo de Custo) e respectivos comprovantes referentes à produçáo.
DAS

GERAIS:

I. - O acolhimento

para exarne das propostas e a sua classificaçáo náo gerâ
direito adquirido ao autor de qualquer delas na adjudicaçáo do serviço que
consütua o seu objeto.
f9.

f9.2. - O náo comparecimento de quaisquer dos participantes na reunião

em

que serâo recebidos os invólucros de proposta técnica, de proposta de preços e
de habütaçáo não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente direito
de reclamaçáo de qualquer natureza.
19.3. - A Prefeitura Municipal de SidrolâLndia/MS poderá, até a homologaçáo
do procedimento, revogar a presente licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, deüdamente comprovado, perLinente e

suficiente para justiÍicar

tal conduta, sem direito a indenização ou

ressarcimento aos licitantes, ou ainda, proceder a anulaçáo da mesma quando
incidir ilegalidade no procedimento licitatório, mediante despacho
fundamentado.

19.4. - Os recursos referentes a esta licitaçáo, deverão ser interpostos dentro
do prazo constante no art. 1O9, da ki Federal 8.666/93.
19.5. - Não será permiüda que a proponente faça retiÍicações e cancelamentos
de preços ou alteraçôes nas condições esüpuladas, uma vez entregues as
propostas.
Rua São Paulo, 964

-

Centro - Fone (67) 3272-7400

-
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19.6. - Após a homologaçáo e adjudicação desta licitação, não será permitido
ao licitante declarado vencedor, o direito de cancelamento da proposta ou
rescir:dir o contrato correspondente, Iicando o mesmo sujeito as penalidades
preüstas neste Edital, concomitantemente às demais no[nas preüstas na
legislação pertinente.

19.7. - A(s) dúvida(s) que surgirem em qualquer fase do procedimento
licitatório, seráo dirimidas pela Comissáo Permanente de Licitaçáo, observados
os preceitos legais pertinentes. É facultada à Comissão Permanente de
Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase desta toma de preços, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instmçáo do
processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originalmente dos Documentos de Habütaçáo ou das
Propostas Técnica e de Preços.

19.8. - Para Íins dessa TOMADA DE PREÇO, o BrieÍing (Anexo I) atende às
exigências do projeto básico a que se referem o art. l1 da ki Federal no
8.666/93 e posteriores alterações.
19.9. - Caso não haja expediente na Prefeitura, no dia Íixado para abertura dos
invólucros de proposta técnica, proposta de preços e habilitaçáo, fica
automaücamente transferida a data, para o primeiro dia útjl subsequente.

l9.l0. - Só terão direito de usar da palawa, rubricar as documentações e as
propostas, apresentar reclamaçôes ou recursos e assinar a ata, representantes
legais dos concorrentes habütados para o ato e os membros da Comissão
Permanente de Licitação.
19. I 1.

- Complementam este Edital os seguintes anexos:

Sidrolândia/MS, O7 de janeiro de 2O19.

Secretário

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Santos
de Fazenda, Trlbutação
. SEFATE

Fone (67) 3272-7400

-

CEP 79,170-000 - SIDROLANDIA - MS.
Página 31 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂN»TA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SI.]L
CNPJ/]vÍF: 03.50 1 .5741000 1 -3

1

ANEXO I

BRTEFTNG -

PRoJETo sÁsrco

I

- Orgáo público:
Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS
poderes consütuídos, ao lado do execuüvo e do judiciário, o
Execuüvo Municipal é responsável pelas leis locais e pela ffscalizaçáo dos feitos
da Prefeitura. Seguindo tendência de maior cobrança popular por
transparência das contas públicas, é cada vez mais importante que a Prefeitura
Municipal divulgue suas realizações.

2 - Um dos 3

3 - Obietivos de comunicacáo:

a) Informar a população sobre as realizações da Prefeitura Municipal

de

SidrolâLndia/ MS A Prefeitura Municipal;

b) Conscientizar o cidadão a respeito do papel do poder Executivo no
municÍpio;
c) Incentivar o acompanhamento das lsalizaçflss da Prefeitura Municipal
pela populaçáo
d) Valorizar a prestaçáo de contas dos órgáos públicos.

4 - çarnpanha Simulada:
Criar uma campanha simulada com os objeüvos acima e de acordo com as
peças da Ideia Criaüva.

5 - Período de velculação
E)GRCICIO 2019
6 - Verba slmulada disponível:
R$ 9OO.O0O,OO (novecentos mil reais)
7 - Púbüco Alvo
O cidadão do MunicÍpio de Sidrolâ,ndia-MS.

Rua São Paulo,964

-

Centro

-

Fone (67)

32 72-7400
-

CEP
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ÂNEXO II . PROPOSTADE PREçOS
MODEI' SUGERII'O DE PROPOSTADE PREÇOS

À
Corüssão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sldrolândia/MS
Processo rf 3023 /2018
TOMADA DE PREÇO - Edital n' 010/2O18
às
:_ horas.
Sessáo Públicat _/ _/
Nesta.

_,

_

A empresa (razõo sor.iol da ltcüante)

sediada à
Inscrição
tendo recebido
Estadual n'
inscrita no CNPJ sob o no
todos os documentos e informações necessárias para o cumpímento integral das
obrigações do
o§eto da presente licitaçáo, que trata da
(espec!firar o objeto).
após cuidadoso exame e estudo do edital e seus anexos, e estando de acordo com seus
termos e com a legislação nele indicada. vimos apresentâr a nossa proposta conforme

(endereço coÍnpleto).

com

segue.

Declaramos que, na úgência do contrato oriundo do procedimento licttatório em
epígrafe, adotanemos a seguinte políüca de preços pâra os serviços descritos:

a)

Aplicaremos desconto de _o/o . . . . . . . . . . . . . . . .
) sobre os custos
lÍrtemos baseados na tabela de custos referenclals do Sindicato das Agênclas de
Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul (SINAPRO/MS) - tendo como limite
do edltal o má»dmo de 4Oo/o (quarenta por cento) -, estabelecendo portânto em
pontos nossa pontuação a ser aplicada neste item;
(

.

.

.

.

.

-

b) Aplicaremos honorá,rios de _o/o
, relativos e
pertlnentes {a superúsão de produção extema incidente sobre os custos de
(. . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. .)

servlços e suprimentos externos de tercelros, referentes à elaboraçáo de peças e
materials contratados com fomecedores - tendo como limite do edital o máximo de
75o/o (dez por cento) -, estabelecendo portanto em _
pontos nossa pontuação a
ser aplicada neste item;

.

Obrigamo-nos, caso nos seja adJudicado o obJeto da Lcitação em causa, a
comparecer na data, horário e loca] estabelecidos pela CoÍnlssáo Permanente de
Ltcltação, para proceder à assinatura do Contrato.

Atenciosamente,
(Local e Data)
(a)

(representante legal da empresa)
CARIMBO DO CNPJ/MF
OBS.: O percentual de desconto a ser oferecido pela licitânte incidirá sobre os custos
lntemos de criação e montagem. apurados em relação aos previstos na tabela do
Sindicato das Ag;ências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul -

Sinapro/MS

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 32i12-740O

-
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Contrato que entre si celebram A Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, e a
empresa

I .

COI'ÜTRATANTts: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROI.,ANDI,A - MS'
pessoa jurídica de direito púbüco interno, com sede na Rua São Paulo, n" 964,
centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o N'.03.5O1.574/OOOI-3I, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo de Araújo Ascoli,
brasileiro, casado, portador do RG
000.406.049 SSP/RS e CPF n.o
Centro,
519.593.991-87, residente e domicüado na Rua Alagoas, N'

n.'

l8l,

Sidrolândia-MS.
Empresa
inscrita no CNPJ-MF
com estabelecimento
na cidade
por
representada neste
brasileiro, portador da carteira de
emiüda pela SSP/-, e do CPF n.o
presente contrato, mediante as cláusulas e

CONTRÂTADA

sob o n.o
na
idenüdade üpo RG n.o

ajustam

o

condições aqui esüpuladas.

m - DA AUTORIZAçÁO E LICITAçÃO:

O presente contrato é celebrado em
decorrência da autorização do Senhor Prefeito, exarada em despacho constante
do Processo Administraüvo n' 3023/2018, TOMADA DE PREÇO OIO/2018,
parte integrante e complementar deste Contrato.
IV

-

FITNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido em conformidade a
Iri Federal n" 12.232/2010, mediante apücação, de forma complementar, das
kis 4.680/65 e 8.666/93 com alterações posteriores introduzidas pelas kis no
8.883/94 , n" 9.032/95 n" 9.648/98 e n' 9.854/99, aplicando-se também o
decreto n" 4.563/02, as Normas-Padrão da Aüúdade Publicitária do CENP
(Conselho Execuüvo das Normas-Padráo) e pelas disposições deste Edital.
CLÁUSUI,A PR[treTRA - DO OB'ETO

l.f - O objeto da presente licitação é a contratação de agencia de publicidade
para prestação de serviços nos setores de pubücidade e propaganda para
Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

-
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executar um conjunto de aüüdades realizadas integradamente, que tenham
por objeüvo: o estudo, o planejamento, a conceituação. a concepção, a criaçáo,
a execuçáo interna, a intermediação e a supervisáo da execução externa e a
produçáo, distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de
divulgaçáo.

I -

Poderão ser incluidos como aüvidades complementares os serviços
especializados pertlnentes:
1. I

.

I - ao planejamento e à execuçáo de pesquisas e de outros instrumentos
de avaliação e de geraçáo de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os
meios de divulgação nos quals serão difundidas as peças e ações pubücitárias
ou sobre os resultados das campanhas reâlizadas, vedada a inclusáo

de

matéria estranha ou que não guarde perLinência com o objeto do conúato;

II - à produção e à execução técnica das peças e projetos pubücitários
criados;

III - à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicaçáo
publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos
efeitos das mensagens e das ações pubücitárias.

1.2 - A CONTRATADA atuará por conta e ordem da CONTRAIANTE em
conformidade com o art. 3o da lei n'. 4.680/65 na contratação de:
a) veículos e outros meios de divulgação para comprâ de tempo e espaço

publicitários dos traba-lhos previstos, bem como fornecedores de serviços
especializados ou não para a produção e a execução técnica das peças,
campanhas e materiais, além de serviços conexos e complementares de acordo
com o preüsto no item l.l.

CLÁUSUI,ASEGI,NDA- Do PREço E FoRMADE PAGAMENTo

1. - Os recursos orçamentários estimados para a execuçáo dos serviços
preústos na Cláusula Primeira deste Contrato, montam a R$
2.

e correspondem à soma de todas as
despesas efetuadas decorrentes da Tomada de Freço n' OIO/2018 - Processo
Administrativo no 3023 /2OL8.
Í

2.1.1 - Os valores deüdos à Contratada, nem como aos fornecedores e
Veiculos que serão pagos através da Contratada, seráo depositados no

Banco_,

Agência

, Conta
ser de sua única ütularidade.

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Corrente_,

Fone (67) 3272-7400

que a Contratada declara

- CEp 79.170-000 . SIDROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SI.]L
CNPJ/]vIF: 03.501.5741000

I

-3 I

- A Prefeitura Municipal de Sidrolândia reserva-se o direito de, a seu
exclusivo juÍzo, uülizar ou não a totalidade da verba preüsta para â execução
dos serviços de publicidade e sua decisão náo gerara à Contratada a garanüa
ou o direito de requerer indenização por quaisquer perdas e danos.
2.2.

2.3. - Todo e qualquer serviço autorizado será pago no prazo máximo de trinta
dias. contados da respecüva veiculação, mediante a apresentaçáo da nota fiscal
da Contratada e dos respectivos comprovantes de veiculação, cópias das notas
Íiscais ou faturas/duplicãtas, emiudai pelos veículos e fornecedores.

2.4. - O Preço dos t:rabolhos ínternos, coÍno planejamento, criaçao e
execução até a arte-ftnal serãa calculados o;t:ra»é:s de dexontos de
sobre os ítens constarl.tes na tabela de preços do
Sindiccto d.as Agêncíos de Propo;go:ndrr do Mato Grosso do SUI

(SínoprolMS).
-"/o(----------)

2.5. - Os serviços e os suprimentos externos terão os seus preços orçados junto
a fornecedores de serviços especializados cadastrados junto a Prefeitura e
serão submetidos a ela para contratação do que for mais indicado. O

Contratante pagará

à Contratados "honorários" de §o/o

(......... .......)
pertinentes a supervisão dos serviços de produçáo externa, irecidente sobre os
custos de serviços e suprimentos externos, referentes à elaboração de peças e
materiais contratados a fornecedores.

- Os serviços de mídia como planejamento e distribuiçáo aos VeÍculos
serào remunerados à Contratada mediante o 'desconto padráo" de 2Oo/o
acordo com o § único, do art. I I , da I-ei n" 4.680/65 e Norma-Padrão-de
da
Aüüdade Publicitária editada pelo CENP - Conselho Executivo das NormasPadrão.
2.6.

CLÁUSUI"A TtsRCEIRA - DOS RECTJRSOS rINÁNCEIROS

I - Os recursos financeiros,

destinados ao pagamento dos serviços objeto
deste contrato, sáo originários do orçamento da Prefeitura Municipal de
3.

Sidrolândia, conforme a seguir descrito:

r - PREFEITI]RA MI]NICIPAL DE SIDROIáITDIA

O2 - Poder Executivo
O2.O3 - SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV
O4.L22.2OOO.24OO.OOOO - Manutençáo da Secretaria de Gover:no
3.3.9O.39.OO - Outros Serviços de Tercelros - pessoa Juridtca
33 - Ficha

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272.7400

-

CEp 79.170-000 - SIDROLANDI
Página 36 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.50 1.57410001 -3 I

3.2 - Caso este Contrato seja prorrogado, a Prefeitura consignará

nos
orçamentos dos próximos exercÍcios, as dotações necessárias ao pagamento
dos serviços ora contratados.

cLÁust[,AguARTA

- DO PR.AZO

I

- O perÍodo de ügência deste Contrato será de 12 (doze'l meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
4.

4.2 - O presente Contrato poderá ser prorrogado mediante termo adiüvo, na
forma prevista no art. 57, inciso II, da I-ei 8.666/93, alterada pela ki
8.648/98, a critério da Prefeitura de Sidrolândia, por iguais e sucessivos
peúodos, limitados ao máximo de 6O (sessenta) meses.

4.3 - Os serviços contratados poderão sofrer acréscimo de até 25o/o (vinte e
cinco por cento) ou supressões em relaçáo ao seu valor original atualizado referente à alteraçáo na quantidade de serviços contratados esümados na
Cláusula Segunda deste Contrato, nos expressos termos do § lo do Art. 65 da
I€i 8.666/93.

clÁusur.a grrrNTA

- DA

pREsrAçÃo Dos sDRvrços

I - A COI{TRAIADA executará os serviços preústos no contrato e fará sob a
superrrisão e orientaçáo da Assessoria de Comunicaçáo da Frefeitura de
Sidrolândia, que poderá estabelecer fluxo de trabalho que melhor atenda as
necessidades do Poder Execuüvo Municipal, bem como diligenciará pâra que as
produçôes e veiculações de matérias, imagens, entreüstas não descumpram
norrnas constitucionais e legais, notadamente ao controle da impessoalidade,
náo promoção pessoal de agentes políücos, servidores públicos e da moralidade
administraüva.
5.

5. I.f - A Assessoria de Comunicaçáo dügenciará junto à Contratada
para que os serviços a serem executados, notadamente àqueles que

signiÍiquem a exposição na imprensa de imagens, entrevistas e matérias de
pessoas e dos trabalhos desempenhados na Casa, sejam realizados sob o
caráter precípuo de prestação de contas, informação insütucional, cultural e
educaüva e da impessoalidade e náo promoção pessoal.
5.1.2 - Toda e qualquer execuçáo de serviços por parte da CONTRATADA
somente poderá ocorrer após préüa e expressa aprovação da Prefeitura de
Sidrolândia-MS.

5.f.3 - Em atenção aos bons princíplos da admlnletração pública

municlpal, em especial da moralldade, lmpessoalidade e isoaomia, fica
Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

-

z

- MS.
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vedada poÍ parte da contratada a gubcontrataçáo de empresae que
possuam qualsquer vínculos afetlvos 6 sqagangníneo§ com o Chefe do
Executlvo Munictpal, conforme dispóe o art. 37, caput, da CF c/c aÍt. 3,
caput, da Lei Federal 8.666/93 c/c Súnula Vlnculante 13 do STF.
cLÁusUI,Â sExrA - DAs oBRrcAÇÔEs

I - Obriga-se à CONTRATADA

a executar fielmente este Contrato, de acordo
com as cláusulas avençadas e as norrnas legais aplicáveis, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.

6.2 - Obriga-se à CONTRATADA, a maÍrter durante todo o peúodo de ügência
deste Contrato, as condiçôes conüdas na Proposta e as condições de
habilitaçáo e qualiÍicaçáo exigidas na licitaçáo.

6.3 - A CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 16, da

ki n'.

12.232/ lO, divulgará as informações sobre a execuçáo deste contrato em sítio
próprio abeúo para o contrato na rede mundial de computadores, garanündo o
liwe acesso as informações por quaisquer interessados. Os fornecedores de
serviços especializados deveráo ser indicados pelas próprias razões sociais e os
valores a eles pagos serão divulgados pelos totais de cada üpo de serviço de
fornecedor e de cada meio de divulgaçáo.

6.4 - A CONTRA IANTE proüdenciará a publicaçáo do extrato desde contrato e
de seus eventuais adiüvos, no Diário Oficial do MunicÍpio, às suas expensas,
na forma preüsta no art. 61, parágraÍo único da ki n'. 8.666/93.
CLÁUSUI,A SÉTuuA . DAs PENALIDADES

7.1 - O atraso na execução do objeto conúatual, ou a inexecuçáo dos serviços,
sem uma justiÍicativa plausível aceita pela Prefeitura de Sidrolândia, sujeitará
a CONTRATADA ao pagamento da multa diária, no valor equivalente a O,5olo
(meio por cento), sobre o valor do item adjudicado, por dia de atraso nos
serviços, a partir do primeiro dia úül da data Íixada para a entrega dos
serviços, limitada a lÚ/o (dez por cento) do valor do mesmo, até cinco dias do
recebimento da notiÍicação da aplicação da penalidade, ou a ser descontado de
futuras obrigações da Contratante, independentemente da aplicação das
demais penalidades previstas na ki no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, ressalvados os valores deúdos a terceiros.
CLÁUSUI"A oITAvA - DA

REscIsÃo

8.1 - Este Contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de quaisquer dos
casos enumerados nos incisos I a XVIII do Art. 78, e na forma do disposto no
Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67'S 3272-7400

-
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au.t. 79, ambos da
posteriores.

ki n'

8.666 de

2I

de junho de 1993 e suas alterações

CLÁUSUI,ANONA- DO TORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Sidrolândia - MS para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas deste Contrato ou de sua interpretação, com renúncia
expressa a qualquer outro, por privilegiado que possa ser.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 02
(dois) úas de igual teor e forma, para um mesmo efeito legal, juntamente com
as testemunhas que a tudo assistiram.

Sidrolândia - MS, ---- de -------------- de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
PREFEITO
CONTRATANTE

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

Representante legal
Emprêsa
CONTRATADA

-
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ANEXO IV

PLANILHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO - PLANO OE COMUNICAçÃO
PBOPOSTA TÉCNICA VIA NÃO IDENTIFICADA

Pseudônimo:

ouEslTos

NOTA

Raciocínio Básico

-

(de 0 a 1 0) pontos

Estratégia de Comunicação Publicitária

ldeia Criativa

-

(de 0 a 20)

-

-

(de 0 a 20) pontos

a

10) pontos

pontos

Estratégia de Mídia e não Mídia

-

(de 0

AVALIADOR 01:

Rua São Paulo,

9ú - Centro -

Fone (67') 3272-7400

-

z
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ANEXO V

PLANILHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO

-

CONJUNTO DE INFORMAçOES

ouEstTos

NOTA

Capacidade Geral dê Atendimento Revelada pela Licitante

-

( de 0 a 05)

ponlos
Eslrutura Íísica e êquipamentos necessários à realização dos serviços

-

(0 a

05) pontos
Pertinência da sistemática de atendimento e a adequação dos prazos

mâimos

-

(0 a 05) pontos

Experiência da licitante no atendimento a oulros clientes com sêrviços
similares ao objeto deste edital
Case e RepertóÍio

-

-

(0 a 05) pontos

(0 a 20) pontos

AVALIADOR 01:

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

-
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ANEXO VI
PLANILHA GERAL DE AVALIACÃO PLANO DE COMUNICACÃO
PROPOSTA TÉCNICA VtA NÃO IDENNFICAOA

Pseudônimo:

OUESITOS

AVALIADOR
01

AVALIADOR
02

AVALIADOR
03

Pontuação
Íinal por
Quesito
(média).

Raciocínio Básico
Estratégia de Comunicação
Publicitária

ldêia Criativa
Estratégia de Mídia e Não
Mídia

TOTAL DA LICITANTE (Nota
Observações:
A pontuação Íinal de cada quesito corresponderá à média das notas atribuídas pelos
avaliadores, somando-se as notas e dividindo pelo número de avaliadores.
A pontuaçáo Íinal por quesito será calculada com, no máximo, duas casas decimais,
desprezando-se as demais, sem qualquer arredondamento;
A pontuação total da licitante corresponderá à soma das pontuaÇóes Íinais.

1)
2)
3)

Rua São Paulo, 9ó4

- centro -

Fone (67) 3272-7400
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ANEXO Vil

PLANILHA GERAL DE AVALIACÂO CONJUNTO DE INFORMACÕES
PROPOSTA TÉCNICA VIA IDENTIFICADA

Agência:

OUESITOS

AVALIADOR
01

AVALIADOR
02

AVALIADOR
03

Pontuação
Íinal por
Quesito
(média).

Capacidade Geral de
Atendimento
Estrutura física e equipamentos
Pertinência da sistemática de
atendimento e prazos
Experiência da licitante no
atendimento a outros clientes
Repertório

PONTUAÇÃO TOTAL DA L|C|TANTE
Observações:

4) A pontuaçáo Íinal de cada quesito corresponderá à média das notas atribuídas pelos
avaliadores, somando-se as notas e dividindo pelo número de avaliadores.
5) A ponluação Íinal por quesito será calculada com, no máximo, duas casas decimais,
desprezando-se as demais, sem qualquer arredondamento;
6) A pontuação total da licilante corresponderá à soma das pontuaçóes Íinais.

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

-
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ANEXO Vilt

PLANILHA TNOTVTDUAL DE AVALTAÇÃO
PROPOSTA DE PRECOS

Agência:

Até 60 (sessenta) pontos para a
valores de custos internos com base na Tabela de Custos
lnternos do Sindicalo das Agências de Propaganda do Estado de
Mato Grosso do Sul (um ponto e meio para cada 1% - um por
cenlo - de desconto ê limitado a 40% - quarenta por cento - do
Até 40 (quarenta) pontos para os menoÍes honorários oferecidos
sobre o custo orçado junto a Íornecedores especializados, na
prestação de sêrviços e de suprimentos externos, nos lermos do
subitem 3.6.1 das Normas-Padrão (oito pontos para cada 1olo de
o limite de 5% de dêsconto

TOTAL DA LICITANTE
Observaçóes:
A pontuação Íinal por quesito será calculada com, no máximo, duas casas decimais,
desprezando-se as demais, sem qualquer arredondamento;
A pontuação total da licitante corresponderá à soma das pontuações Íinais.

1)
2)

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67\ 3272-7400

-
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ANEXO IX
DECLARACÃO

., inscrito no CNPJ sob nq.
intermédio de seu representante legal, o Sr.
portado(a) da Carteira de
ldentidade nq
e do CPF nq.
, DECLARA, para Íins
do disposto no artigo 7€, XXXlll da CFl88, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que náo emprega menor de quatorze anos, salvo na
condição de aprendiz.

Local e data

assinatura do representante legal

Rua São Paulo, 964

-

Centro - Fone (67) 3272-7400

-
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ANEXO X

DECLARACÃO

Declaramos, para fins do disposto no item 8.1.5 alínea b do Edital de TOMADA

n'

n'

DE PREÇO
CNPJ
010/2018, que a empresa
não está
ne-,
na cidade de
estabelêcida à Rua
impedida de participar de licitações no âmbito da administração pública Íederal, estadual ou
municipal.

_,
bairro-

-,

-,

-,

Local e data

assinatura do representante legal

Rua São Paulo, 964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

-

CEP 79.170-000 - SIDROLANDIA - MS.
Página 46 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO Sl]L
CNPJ/IvIF: 03.50 I .5741000 I -3 I
ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACÃO QUE INEXTSTEM FATOS SUPERVENIENTES

(nome

da empresa), inscrita no CNPJ

ne

(endereço completo), declara, sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem Íatos supervenientes para sua habilitação no presente
processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
sediada

Local e data

assinatura do representante legal

4'

Rua São Paulo,964

-

Centro

-

Fone (67) 3272-7400

-

CEP 79.170-000
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ANEXO Xil
MODELO DE OECLARACÃO QUE TRATA DE DIREITOS AUTORAIS

(nome

da empresa), inscrita no CNPJ

nq

(endereço completo), declara, sob as penas da

sediada
lei, que:

Tratará a questão dos direitos autorais, estabelecendo a cessão total e deÍinitiva dos direitos
patrimoniais de uso das ideias (incluídos os estudos, análises e planos), peças, campanhas e
demais materiais de publicidade de sua propriedade, concebidos, criados e produzidos em
decorrência do contrato que vier a ser Íirmado, sem qualquer remuneração adicional ou
especial, mesmo após a vigência do Contrato.
Manterá o compromisso de sempre negociar as melhores condições de preço, para os direitos

de imagem de som e de voz (atores e modelos) e sobre obras consagÍadas, nos casos de
utilização e ou possível reutilizaçáo em peças publicitárias para PreÍeitura Municipal de
Sidrolândia.

Local e data

assinatura do representante legal

Rua São Paulo,964

-

Centro

-

Fone (67\ 3272-7400
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