
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 
 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 

 

 

Torna-se público que a   CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, realizará licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, será realizada a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo técnica e preço, execução indireta 

sob o regime de empreitada por preço unitário, visando a contratação de agência de publicidade e propaganda. O 

procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 12.232 de 29.04.2010 e mediante a aplicação, de forma 

complementar, das Leis nº 4.680 de 18.06.1965 e nº 8.666 de 21.06.1993 e modificações posteriores, bem como à 

legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.  

 
Data da sessão:   22/08/2022 
Horário:   9hs 
Local:    Rua Manuel Barbosa da Silva, 131 – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE 
Critério de Julgamento: Menor Preço  

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTAS:  

Até às 09 horas, do dia 22 de agosto de 2022, no endereço Rua Manuel Barbosa da Silva, 131 – Centro – Cabo de 
Santo Agostinho/PE, para entrega dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitação e declarações 
complementares, e envelope  n. 02, com a proposta de preços. 

 

2 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2.1 - O aviso desta Concorrência será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco – AMUPE e o edital 

poderá ser solicitado pelo endereço de e-mail: camara@cabodesantoagostinho.pe.leg.br 

2.2 - Os envelopes nº 01 (PROPOSTA TÉCNICA - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - via não identificada), 

nº 02 (PROPOSTA TÉCNICA - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - via identificada), nº 03 (CONJUNTO DE 

INFORMAÇÕES - via identificada) e nº 04 (PROPOSTA DE PREÇOS – via identificada), deverão ser entregues 

conjuntamente no início da sessão de recebimento e abertura de envelopes. 

2.3 Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para 

entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio 

similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 

correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no  
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3 - DO OBJETO 

3.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de agência de publicidade para prestação de serviços nos 

setores de publicidade e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente 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 e veiculação de publicidade aos veículos e 

demais meios de divulgação, com o objetivo de divulgar as ações desta Câmara Municipal.  

3.1.1 - Constituirão atividades complementares, os serviços especializados pertinentes:  

a) Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e 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;  

b) Criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas 

tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias;  

c) Produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados. 

3.2 - A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de serviços previstos no subitem 

3.1, que lhe sejam afetos nos termos do art. 72, da Lei nº 8.666/93.  

3.3 - A agência contratada atuará por ordem e conta da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, em 

conformidade com o art. 3º, da Lei nº 4.680/65, na contratação de veículos e outros meios de divulgação para compra de 

tempo e espaço publicitários dos trabalhos 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 previsto no item 3.1. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Serão consideradas em condições de participação as empresas que atenderem os requisitos do presente Edital e 
apresentarem as seguintes documentações:  

a) Atenderem à definição de agência de propaganda, segundo a Lei Federal n.º 4.680, de 18 de junho de 1965, e do 
Regulamento aprovado pelo Decreto Federal n.º 57.690, de 1º de fevereiro de 1966, alterado pelo Decreto Federal n.º 
4.563/2002, apresentando para isso Declaração que a licitante é filiada ou associada ao Sindicato das Agências de 
Propaganda de Pernambuco – SINAPRO/PE; 

b) Apresentarem o Certificado de Qualificação Técnica válido na data de abertura, expedido pelo CENP - Conselho 
Executivo de Normas- Padrão, de acordo com a Lei 12.232/2010;  

c) Estiverem constituídas no Brasil, de acordo com as leis brasileiras; 

d) Não tenham sido declaradas inidôneas por quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou 
indireta; 

e) Apresentarem os documentos aqui exigidos e não estiverem sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou sob declaração de inidoneidade que lhes tenham sido aplicadas por força da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações, em qualquer esfera administrativa do Poder Público. 

4.2 - Não será permitida a participação de empresas que tenham sócios ou empregados que sejam funcionários da 
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE; 

 4.3 - A presente Licitação será realizada em três fases, assim discriminadas:  

a) Proposta Técnica;  



 

b) Proposta de Preços;  

c) Habilitação. 

4.4 - Os interessados, no dia, local e hora indicados no preâmbulo deste Edital, deverão entregar, simultaneamente, à 
Comissão Permanente de Licitação, a Proposta Técnica e a Proposta de Preços, exigidos no presente Edital, em 04 
(quatro) envelopes fechados e lacrados ou colados, na forma seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envelope n° 01 - PROPOSTA TÉCNICA 

PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - VIA NÃO IDENTIFICADA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 

 (Envelope timbrado fornecido pela CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO que 

deverá ser retirado junto à Comissão de Licitação).  

A licitante deverá entregar o PLANO DE COMUNICAÇÃO NÃO IDENTIFICADO nesse envelope timbrado 

sem qualquer etiqueta, inscrição, marca ou sinal e em uma única via. 

Envelope n° 02 - PROPOSTA TÉCNICA 

PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - VIA IDENTIFICADA 

CONCORRENCIA 003/2022 

 

Razão Social e CNPJ da licitante:  

Endereço da licitante: (se o envelope não for timbrado)  

Em uma única via. 

Envelope n° 03 - PROPOSTA TÉCNICA 

CONJUNTO DE INFORMAÇÕES 

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE 

CONCORRENCIA 003/2022 

 

Razão Social e CNPJ da licitante:  

Endereço da licitante: (se o envelope não for timbrado)  

Em uma única via. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 - O representante legal da empresa deverá, antes da entrega dos envelopes de Proposta Técnica e Proposta 
de Preços, identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissão de Licitação a Carteira de Identidade e Prova 
de Titularidade da empresa, além do Certificado de Qualificação Técnica, válido na data de abertura, expedido 
pelo CENP - Conselho Executivo de Normas-Padrão; 

4.6 - Se a empresa enviar representante que não seja sócio, gerente ou diretor, faz-se necessário o credenciamento por 
procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe 
confere amplos poderes para praticar todos os atos no interesse da mesma junto a quaisquer órgãos públicos ou, ainda, 
com fins específicos para representação em todos os termos da presente licitação; 

4.6.1 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar, ter acesso à documentação e às propostas, apresentar reclamações 
ou recursos e assinar a ata, representantes legais dos concorrentes e os membros da Comissão de Licitação. 

4.7 - O não comparecimento de quaisquer dos participantes na reunião na qual serão recebidos os envelopes de Proposta 
Técnica, Proposta de Preços não impedirá que ela se realize; 

4.8 - Os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes classificados no julgamento final das 
propostas, de acordo com inciso XI do art. 11, da Lei 12.232, de 29 de abril de 2010. Deverão ser apresentados 
encadernados em envelope fechado, em uma única via, na forma seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 - A participação da licitante a este procedimento licitatório implicará em expressa concordância aos termos deste 
Edital, ressalvando-se o direito recursal; 

4.10 – O envelope nº 1 deverá ser retirado no seguinte endereço: na Rua Tenente Manuel Barbosa da Silva, 131 – 
Centro - Cabo de Santo Agostinho/PE, Comissão de Licitação, das 08h00 às 13h00, a partir do dia 06 de julho de 
2022. 

 

Envelope n° 04 - PROPOSTA DE PREÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE 

CONCORRÊNCIA 003/2022 

Razão Social e CNPJ da licitante:  

Endereço da licitante: (se o envelope não for timbrado)  

Em uma única via. 

Envelope n° 05 – HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE 

CONCORRÊNCIA 003/2022 

Razão Social e CNPJ da licitante:  

Endereço da licitante: (se o envelope não for timbrado)  

Em uma única via. 



 

 

5. ENVELOPES N° 01 e 02 - PROPOSTA TÉCNICA - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA  

5.1. O Plano de Comunicação Publicitária - via não identificada consistirá de impressos em papel sulfite tamanho A4 

(210mm x 297mm), tipologia arial, corpo 12. Será composto de quatro quesitos:  

I - Raciocínio básico, sob a forma de texto de no máximo 05 (cinco) páginas, que apresentará um diagnóstico das 

necessidades de comunicação publicitária da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, a 

compreensão do proponente sobre o objeto da licitação, sobre o briefing da campanha simulada e sobre os desafios 

de comunicação a serem enfrentados;  

II - Estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto de no máximo 05 (cinco) páginas, que indicará e 

defenderá as linhas gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas de comunicação 

desejadas pela CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE;  

III - Ideia criativa - a proponente desenvolverá uma campanha publicitária simulada destinada a solucionar um 

problema específico de comunicação, observadas as seguintes disposições: 

a) Apresentação da relação de todas as peças integrantes da campanha, incluídas as eventuais reduções e 

variações de formato e as peças que eventualmente extrapolarem o limite previsto no subitem d.1; 

b) Apresentação de 5 (cinco) exemplos de peças que corporifiquem objetivamente a proposta de solução do 

problema específico de comunicação;  

c) Os itens corporificados estão limitados a uma peça para cada mídia de veiculação proposta pela agência.  

d) Os exemplos de peças a serem corporificadas:  

d.1) estão limitados a cinco, independentemente da mídia de divulgação, do tipo ou característica da peça; 

d.2) podem ser apresentados sob forma de roteiro, layout e storyboard impressos para qualquer peça; 

d.3) itens apresentados como parte de um kit serão computados individualmente no limite de que trata o subitem 

d.1. 

IV - Estratégia de mídia e não mídia - constituída de:  

a) texto em que, de acordo com as informações do briefing, demonstrará a capacidade para atingir os públicos 

prioritários da campanha (permitida a inclusão de tabelas, gráficos e planilhas) e indicará o uso dos recursos de 

comunicação próprios da Câmara Municipal;  

b) simulação de plano de distribuição de todas as peças de que trata o subitem “a” do item III, acompanhada de 

tabelas, gráficos, planilhas e texto com a explicitação das premissas adotadas e suas justificativas; 

c) No caso de não mídia, no resumo geral também deverão ser explicitadas as quantidades a serem produzidas de 

cada peça; 

d) Na simulação de que trata o subitem “b” do item IV:  

d.1) os preços de mídia devem ser os de tabela cheia dos veículos; 

d.2) deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, 

nos termos do art. 11 da Lei n.º 4.680/65; 

d.3) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços de fornecedores. 

 

5.2 - O Plano de Comunicação Publicitária previsto no item ‘5” será apresentado em 2 (duas) vias, uma sem a identificação 

de sua autoria em envelope padronizado fornecido previamente pela Câmara Municipal, e outra com a identificação;.  

5.2.1 - A via identificada do Plano de Comunicação Publicitária terá o mesmo teor da via não identificada, sem os 

exemplos de peças referentes à ideia criativa.  

5.3 - Será vedada a aposição, ao envelope e conteúdo destinado às informações da via não identificada do Plano de 

Comunicação Publicitária, de qualquer marca, sinal, etiqueta, palavra ou qualquer outro elemento que possibilite a 

identificação do seu proponente/autor antes ou depois da abertura do envelope 01, ela deverá ser apresentada da 



 

seguinte forma, não podendo ultrapassar as 20 (vinte) páginas previstas no Edital referentes aos seus itens 5.1 I, II, III e 

IV: 

• em papel sulfite A4, branco; 

• com espaçamento de 2 (dois) cm nas margens (direita, esquerda, superior e inferior) a partir da borda, com variação 

máxima de dez por cento a menos ou a mais;  

• com textos justificados; com espaçamento “simples” entre as linhas e “duplo” entre títulos, subtítulos e parágrafos; com 

texto em fonte “arial” corpo 12 pontos; sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes; 

• com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior direito da página (ex.: 1, 2, 3...12);  

• folhas soltas (sem grampeamento ou encadernação);  

• e sem identificação da licitante. 

5.4 - Será desclassificado a licitante que descumprir o disposto neste item 5.3. 

5.5 A critério da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, a campanha publicitária da proposta 

vencedora poderá ou não vir a ser produzida e veiculada, com ou sem modificações, na vigência do Contrato. 

 

6. ENVELOPE N° 03 - PROPOSTA TÉCNICA - CONJUNTO DE INFORMAÇÕES  
6.1 - O envelope de nº 03 deverá conter a Proposta Técnica - Conjunto de Informações, em uma única via, que deverá 
ser datada e assinada pelo representante da Licitante com a indicação no encerramento da quantidade de páginas que 
a compõem; consistirá de um caderno impresso em papel sulfite tamanho A4 (210 x 297mm), composto de textos 
justificados; com espaçamento “simples” entre as linhas e “duplo” entre títulos, subtítulos e parágrafos; com texto em 
fonte “arial” corpo 12 pontos; sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes. Deverá conter informações destinadas 
a avaliar a capacidade de atendimento do proponente e o nível dos trabalhos por ele realizados para seus clientes e 
compor-se-á de 03 (três) quesitos:  

6.1.1 - Capacidade de Atendimento (em textos e/ou fotos): 

I - A licitante apresentará:  

a) Currículos com a quantificação e qualificação dos profissionais que serão postos à disposição da linha de atuação, 
de maneira discriminada, por setor da agência licitante (no mínimo: atendimento, arte, redação, mídia, planejamento, 
produção);  

b) Descrição das instalações físicas e do instrumental técnico de que dispõe a licitante para atender a presente 
licitação;  

c) Sistemática de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem cumpridas pelo setor de atendimento da 
licitante, na execução do contrato, incluídos os prazos mínimos e máximos a serem cumpridos em condições normais 
de trabalho para a criação de campanha, criação de peças avulsas (gráficas), criação de peças avulsas (roteiros para 
meios eletrônicos), alterações de peças desenvolvidas e elaboração de plano de mídia;  

d) Relação nominal dos principais clientes atendidos atualmente pela licitante, com a especificação do ano de início 
do atendimento de cada um deles. 

Observações:  

1) A Comissão de Licitação poderá diligenciar, a qualquer momento, a empresa licitante para confirmação de suas 
informações; 

2) Não serão aceitos, no item 6.1.1 da alínea a) até d), anexos especiais tais como portfólios impressos ou eletrônicos 
descrevendo atividades além das formas solicitadas. 

6.1.2 - O Repertório: composto de um conjunto de trabalhos produzidos e veiculados pelo licitante, sob forma de peças 
publicitárias com as respectivas memórias técnicas, nas quais se incluirá apresentação sucinta do problema que a peça 
se propôs a resolver e que comprove a experiência da licitante na prestação de serviços de comunicação, devendo se 
apresentar da seguinte forma:  



 

a) Um pendrive contendo até 03 (tres) comerciais de TV;  

b) Um pendrive contendo até 03 (tres) spots e/ou jingles para rádio;  

c) Um conjunto impresso de até 03 (tres) peças destinadas à mídia impressa;  

d) Um conjunto impresso de até 03 (tres) anúncios destinados à mídia digital.  

6.1.2.1 - Cada trabalho apresentado no REPERTÓRIO deverá, obrigatoriamente, conter título, data ou período de 
veiculação e indicação das praças que o exibiram;  

6.1.2.2 - Serão vedados os trabalhos que tiverem qualquer referência direta ou indireta da CONTRATANTE ou das suas 
subsidiárias; 

6.1.2.3 - Com exceção daquele(s) apresentado(s) pela agência vencedora desta licitação, os demais repertórios serão 
devolvidos aos demais licitantes, mediante solicitação destes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do 
encerramento deste processo licitatório; 

6.1.3 - Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação: Relato de um case historie, com textos de, no máximo 
05 (cinco) laudas e referendado pelo respectivo anunciante. 

 

7. ENVELOPE N°04 - PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 - A Proposta de Preços deverá ser elaborada em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital, digitada, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar dúvidas, reconhecendo assim, a plena aceitação e aplicação 
das normas e critérios deste Edital e conter os seguintes elementos: 

I - Modalidade e o número desta licitação;  

II - Indicação da empresa: razão social, endereço completo, e-mail, telefone e fax atualizado da proponente, para 
facilitar possíveis contatos;  

III - Validade da proposta, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do primeiro dia útil 
posterior à data de abertura da licitação;  

IV - Assinatura do representante legal da empresa em todas as vias devidamente identificadas.  

7.2 - A Proposta de Preços será apresentada mediante preenchimento da Planilha de Preços, sujeitos à valoração, e 
deverá ser apresentada conforme descrito nas alíneas “a” e “b” inframencionadas, compreendendo: 

a) Percentual de desconto sobre os preços internos baseados nos custos referenciais do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado de Pernambuco (SINAPRO/PE), limitado a 40% (quarenta por cento);  

b) Percentual de honorários pertinentes à supervisão de produção externa incidente sobre os custos de serviços e 
suprimentos externos de terceiros, referentes à elaboração de peças e materiais contratados com fornecedores, com 
limite mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 15% (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 distribuição aos veículos serão remunerados à agência vencedora 
mediante o “desconto padrão” de 20% concedido pelos veículos de divulgação de acordo com o Parágrafo Único do art. 
11, da Lei n° 4.680/65 e Normas-Padrão da Atividade Publicitária, tuteladas pelo CENP - Conselho Executivo das Normas-
Padrão. 

7.5 - A licitante deverá apresentar declaração, anexa à Proposta de Preços, na qual:  

7.5.1 - Tratará a questão dos direitos autorais, estabelecendo a cessão total e definitiva 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 firmado, sem qualquer 
remuneração 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 CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.  

7.5.3 - Garantirá a transferência a CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO de toda e qualquer 
vantagem obtida nas negociações de preços e/ou condições de pagamento junto a Veículos e a Fornecedores.  

7.6 - Comissão de Licitação não considerará as propostas que não atenderem a todas as exigências deste Edital e às 
condições da licitação.  

7.7 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe assistirá o direito de pleitear, na 
vigência do Contrato a ser firmado, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO 

8.1 À exceção do julgamento das Propostas Técnicas (envelopes n.º 01 e 03), que será realizado pela Subcomissão 
Técnica, todos os demais procedimentos e julgamentos serão efetuados e correrão sob a responsabilidade da Comissão 
de Licitação.  

8.1.1 - Serão realizadas tantas reuniões públicas quanto necessárias, desde que observados os procedimentos previstos 
neste Edital e na legislação em vigor.  

8.1.2 - Serão lavradas atas circunstanciadas de todas as reuniões, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão 
de Licitação ou da Subcomissão, conforme o caso, e pelos representantes das licitantes presentes que assim o 
desejarem.  

8.1.3 - Os representantes das licitantes presentes poderão indicar uma comissão constituída de alguns entre eles para 
rubricar os documentos nas diversas reuniões públicas, decisão que constará da respectiva ata.  

8.1.4 - A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase do processo, se julgar necessário, proceder à vistoria das 
instalações e da aparelhagem disponível para a realização dos serviços objeto desta Concorrência.  

8.1.5 - Antes dos avisos oficiais de resultados desta concorrência, não serão fornecidas, a quem quer que seja, quaisquer 
informações referentes à adjudicação dos contratos ou à análise, avaliação ou comparação entre as Propostas.  

8.1.6 - Qualquer tentativa de uma licitante influenciar a Comissão de Licitação ou a Subcomissão Técnica no processo 
de julgamento das Propostas resultará na sua desclassificação.  

8.1.7 - A Comissão de Licitação poderá alterar as datas ou as pautas das reuniões, ou mesmo suspendê-las, em função 
do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas legais aplicáveis. 8.2 - A primeira fase da primeira reunião 
pública será realizada no local, dia e hora previstos no preâmbulo deste Edital e terá basicamente a seguinte pauta:  

a) identificar os representantes das licitantes por meio do documento exigido no subitem 4.5 ou 4.6; 
b) receber os envelopes nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4;  
c) conferir se os envelopes nº 1 apresentam em sua parte externa alguma menção que identifique a empresa licitante, 
ocorrência que impedirá a Comissão de receber também todos os seus demais envelopes;  
d) abrir os envelopes nº 1 e 3. 

8.2 - Em ato contínuo, a Comissão de Licitação encaminhará os envelopes n.ºs 1 e 3, que compõem a Proposta Técnica, 
para análise e julgamento pela Subcomissão Técnica. 

8.2.1 - A análise será individualizada e o julgamento do Plano de Comunicação Publicitária feito dentro do estabelecido 
no presente Edital, observados os critérios por ele fixados.  

8.2.2 - A Subcomissão Técnica elaborará as planilhas com as pontuações de cada um de seus membros e planilha 
totalizadora correspondente à soma da pontuação atribuída aos quesitos e subquesitos;  

8.2.3 - A Subcomissão Técnica desclassificará as Propostas Técnicas que não atenderem quaisquer das exigências 
legais ou estabelecidas no Edital;  



 

8.2.4 - Incumbirá à Subcomissão Técnica a elaboração da ata de julgamento do Plano de Comunicação Publicitária 
(envelope n.º 1) e encaminhamento à Comissão de Licitação, juntamente com as Propostas, as planilhas com as 
pontuações e a justificativa escrita das razões que fundamentaram as pontuações aplicadas;  

8.3 - De igual forma a Subcomissão Técnica procederá com relação aos materiais contidos no envelope n.º 3, 
encaminhados à Comissão de Licitação de forma idêntica à indicada no subitem 8.3.4;  

8.4 - A apuração do resultado geral das Propostas Técnicas ocorrerá em sessão pública, observados os seguintes 
procedimentos:  

8.4.1 - Abertura dos envelopes n.º 2, contendo a via identificada do Plano de Comunicação Publicitária;  

8.4.2 - Cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária, para determinação de 
sua autoria;  

8.4.3 - Elaboração de planilha geral da Proposta Técnica (envelope n.º 1 + envelope n.º 3), registrando-se em ata a ordem 
de classificação e as propostas desclassificadas;  

8.4.4 - Publicação do resultado do julgamento da Proposta Técnica, com indicação das licitantes classificadas e das 
desclassificadas, abrindo prazo para interposição de recurso nos termos do art. 109, inc. I, “b” da Lei n.º 8.666/93. 

8.4 - Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido desistência do mesmo, ou ainda, tendo sido julgados os recursos 
interpostos, serão marcados data, hora e local para abertura dos envelopes n.º 4, em sessão pública, contendo a Proposta 
de Preços; 
8.6 - Abertos os trabalhos de julgamento das Propostas de Preços, serão observados os procedimentos abaixo: 
8.6.1 - Abertura dos envelopes n.º 4, cujos documentos serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e 
pelos representantes das licitantes presentes ou por comissão por elas indicada;  
8.6.2 - Examinar o cumprimento, pelas licitantes, das exigências fixadas neste Edital, para elaboração das Propostas de 
Preços e julgá-las;  
8.6.3 - Declarar vencedora desta Concorrência a licitante mais bem classificada no resultado final;  
8.6.4 - Publicação do resultado final, por ordem de classificação, abrindo- se prazo para interposição de recurso, nos 
termos do que dispõe o art. 109, inc. I, “b”, da Lei n.º 8.666/93. 
8.7 - Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido desistência do mesmo, ou ainda, tendo sido julgados os recursos 
interpostos, o procedimento será homologado e adjudicado o objeto licitado à licitante vencedora, conforme estabelecido 
no art. 11, inc. XIV da Lei 12.232/10; 
8.9 - No local, data e hora estabelecidos, a Comissão de Licitação, em sessão pública, receberá os envelopes n.º 5, 
contendo os Documentos de Habilitação, da licitante classificada no julgamento final, e abrirá, para análise da sua 
conformidade com as condições estabelecidas na legislação de regência e no presente Edital; 
8.10 - Se os Documentos de Habilitação da licitante classificada em primeiro lugar no julgamento final, atender ao disposto 
no edital, ela será declarada habilitada e, em decorrência, vencedora da licitação; 
8.10.1 - Caso a primeira classificada no julgamento final seja inabilitada, serão abertos sucessivamente, os envelopes n.º 
5 das demais licitantes classificadas, por ordem de classificação, até encontrar aquela que tenha os Documentos de 
Habilitação satisfatórios.  
8.11 - A decisão quanto à habilitação ou inabilitação das licitantes deverá ser publicada, abrindo-se prazo para 
interposição de recurso nos termos do art. 11, inc. XIII da Lei n.º 12.232/10; 
8.12 - Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido desistência do mesmo, ou ainda, tendo sido julgados os 
recursos interpostos, o procedimento será homologado e adjudicado o objeto licitado às licitantes vencedoras, conforme 
estabelecido no art. 11, inc. XIV da Lei n.º 12.232/10; 
8.13 - Os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas ficarão à disposição das mesmas por 30 (trinta) dias 
contados da data de encerramento da licitação. Decorrido este prazo sem que sejam retirados, a CÂMARA MUNICIPAL 
DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE promoverá sua destruição; 
8.14 - A critério da Comissão de Licitação, todas as decisões referentes a esta concorrência poderão ser divulgadas 
conforme a seguir, ressalvadas aquelas cuja publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco seja obrigatória: 
8.14.1 - Nas reuniões de abertura dos envelopes;  
8.14.2 - No Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco; 
8.14.3 - Por qualquer outro meio que permita comprovação inequívoca do recebimento da comunicação pelas licitantes. 



 

 

9. ENVELOPE N°05 – HABILITAÇÃO  

9.1 - Os documentos exigidos no envelope 05 - HABILITAÇÃO deverão ser apresentados todos em 01 (uma) via, 

respectivamente, devendo ser em original ou por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por Cartório 

competente, ou pelo servidor da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE. Deverão ser 

encadernados sequencialmente de acordo com os itens do Edital, sem emendas (ex.: números sobrepostos) ou rasuras 

(ex.: uso de corretivos líquidos). Caberá à Comissão de Licitação solicitar, a qualquer momento, os originais para 

confrontação, em caso de dúvida. 

9.1.1 - Habilitação  

9.1.1.1 - Quanto à habilitação jurídica: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
a1) os documentos mencionados na alínea ‘a’ deverão estar acompanhados de suas alterações ou da respectiva 
consolidação, devendo constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível 
com o objeto desta concorrência; 
 
b) inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
 
c) ato de autorização, quando se tratar 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; 
 
d) registro comercial, em caso de empresa individual. 

 

9.1.1.2 – Quanto à Regularidade fiscal 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, em cumprimento aos encargos sociais instituídos por lei (CND);  

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

d) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, que se dará mediante a apresentação da Certidão de Quitação de 

Tributos Federais e da Certidão quanto à Dívida Ativa da União;  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;  

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, considerando-se que:  

• os licitantes com domicílio ou sede no município do Cabo de Santo Agostinho deverão apresentar Certidão Negativa de 

Débitos Fiscais, expedida Secretaria de Finanças da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho;  

• os licitantes com domicílio ou sede localizado em outro município deverão apresentar a prova de regularidade com a 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, através de Certidão(ões) Negativa(s) expressa(s) englobando os tributos 

municipais. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, dentro do prazo de validade.  

 



 

9.1.1.3 – Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:  

9.1.1.3.1 - Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores 

(caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, a menos de 60 (sessenta) dias da data de recebimento dos 

envelopes, mencionada no preâmbulo deste Edital; a) Caso a certidão acima contenha a ressalva expressa de que não 

abrange os processos judiciais eletrônicos, a licitante deverá apresentar também a Certidão Negativa de falência, 

recuperação judicial ou extrajudicial, referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da 

sede da pessoa jurídica. 

9.1.1.3.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta: 

a) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Serão considerados aceitos, como na forma 

da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, assim apresentados:  

a.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):  

• Publicados em Diário Oficial; ou 

• Publicados em Jornal de Grande Circulação; ou  

• Fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente.  

a.2) Sociedade Limitada (LTDA):  

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou  

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

a.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar Nº123, de 14 de dezembro de 2006”:  

• Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da Sede ou domicílio da licitante; 

a.4) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante. 

9.1.1.3.3 - Demonstração da boa situação financeira da proponente, avaliada por meio de apuração dos índices contábeis 

de LIQUIDEZ GERAL (LG), LIQUIDEZ CORRENTE (LC) e ENDIVIDAMENTO TOTAL (ET), utilizando as seguintes 

fórmulas:  

Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00 (um); 

 ILC =    Ativo Circulante  

           Passivo Circulante 

Índice de liquidez geral com valor igual ou superior a 1,00 (um); 

 ILG =   Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo  

                Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 



 

Indice de endividamento total, com valor igual ou inferior a 1,00 (um);  

IET =  Exigível a Curto Prazo + Exigível a Longo Prazo  

                              Ativo Total 

9.1.1.3.3.1 - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. Caso o 

memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar análise do balanço patrimonial 

pelo setor contábil da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO para efetuar os cálculos.  

9.1.1.3.2 – Comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) 

de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação; 

9.1.1.3.3 – Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação;  

9.1.1.3.4 - Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os 

documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 

9.1.1.3.5 - A licitante que apresentar a situação financeira da empresa com o ILC de resultado inferior a 1,00 (um inteiro) 

deverá possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total 

estimado para a contratação à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base 

no INPC do IBGE. 

 

9.1.1.4 - Capacidade Técnica  

9.1.1.4.1 - Atestados de Capacidade Técnica Operacional em nome da empresa licitante, a serem expedidos por 

empresas jurídicas que comprovem a prestação de serviços com características similares às do objeto desta licitação. 

Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado do emitente ou conter razão social, CNPJ, endereço, telefone 

e ser firmados pelos responsáveis legais. 

9.1.1.4.1.1 – Somente serão aceitos atestados com as seguintes informações: em papel timbrado da pessoa 

jurídica de direito público ou privado, com indicação do CNPJ, razão social e estar assinado pelo responsável 

que o expediu, bem como a indicação do respectivo cargo ou função; 

9.1.1.4.1.2 – No caso do atestado ser expedido por pessoa jurídica de direito público, o mesmo não precisa 

estar com firma reconhecida por cartório de notas na assinatura. 

9.1.1.4.1.3 – No caso do atestado ser expedido por pessoa jurídica de direito privado o mesmo deverá 

estar com a assinatura reconhecido firma por cartório de notas, sob pena de inabilitação. 

9.1.1.4.2 - Certificado de Qualificação Técnica concedido pelo CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão, 

incorporado ao sistema legal por força do Decreto n. 4.563/02, para atendimento do art. 4º da Lei n.º 12.232/10.  

9.1.1.4.3 – Comprovante/Declaração de registro ou inscrição da agência licitante na entidade profissional competente: 

Sindicato das Agências de Propaganda de sua base territorial para atendimento do art. 30, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 

9.1.1.4.4 - Declaração(ões), expedida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que ateste(m) que a 
licitante prestou à(s) declarante(s) serviços compatíveis com os do objeto desta concorrência, representados, no mínimo, 
pelas atividades descritas no subitem 3.1 deste Edital; 

 



 

9.1.1.5 – Declarações 

9.1.1.5.1 - Declaração da licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 

proibição prevista no art.7º da CF - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, 

perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo do 

Anexo V;  

9.1.1.5.2 - Declaração subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal 

para licitar ou contratar com a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, conforme modelo do Anexo VI;  

9.1.1.5.3 - Declaração subscrita pelo representante legal da licitante, informando da elaboração de proposta 

independente, conforme IN nº 02/2009, conforme modelo do Anexo VII; 

9.1.1.5.4 - Declaração de Vínculo Empregatício, conforme modelo do Anexo X; 

9.1.1.5.5 - Declaração de conhecimento aos requisitos do Edital, conforme modelo do Anexo VIII; 

9.2 - As Certidões, Certificados ou Declarações que não tragam suas validades expressas, serão consideradas pela 

Comissão de Licitação, válidas por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua emissão.  

9.3 - Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, a Comissão efetuará a 

consulta no site correspondente, para verificação da sua autenticidade.  

9.4 - Documentos em fac-símile não serão aceitos, salvo para efeitos de diligências.  

9.5 - Serão consideradas inabilitadas automaticamente as participantes que não apresentarem a documentação solicitada 

ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento ou não atendam satisfatoriamente as 

condições deste Edital. 

 

10. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1 A Comissão Permanente de Licitação analisará os Documentos de Habilitação das licitantes classificadas no 
julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços, desde que cumpridas as condições de participação estabelecidas 
no item 4, e julgará habilitadas as que atenderem integralmente aos requisitos de habilitação exigidos no item 9 deste 
Edital. 
10.2 Se nenhuma licitante restar habilitada, a Comissão Permanente de Licitação reabrirá a fase de Habilitação, com 
nova convocação de todas as licitantes classificadas, para reapresentarem os respectivos documentos, no prazo de 08 
(oito) dias úteis, em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas 

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA  

11.1 - O julgamento compreenderá a análise e pontuação dos documentos contidos nos envelopes da Proposta Técnica 

das licitantes, conforme as normas de julgamento que são apresentadas a seguir.  

11.1.1 - Para efeitos deste Edital, será desclassificada a Proposta Técnica que não atingir, pelo menos, 80 (oitenta) 

pontos, equivalentes a 80% (oitenta) por cento da pontuação máxima possível. 

11.1.2 - Para julgamento do critério de qualidade técnica da proposta, a avaliação das Propostas Técnicas será feita pela 

subcomissão técnica de Licitação.  

11.1.3 - A falta de qualquer dos documentos exigidos para a Proposta Técnica ou sua apresentação em desacordo com 

o presente Edital, implicará na desclassificação da proposta.  



 

11.1.4 - Na apreciação das Propostas Técnicas, será considerada a linha de atuação desenvolvida, sendo certo que 

receberá um máximo de 100 (cem) pontos, distribuídos entre os diversos subquesitos de julgamento que compõem cada 

quesito, da seguinte forma:  

11.1.4.1 - Plano de Comunicação Publicitária (máximo de 70 (setenta) pontos no total). 

 

I - Raciocínio básico - máximo de 15 (dez) 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 extensão e da qualidade das 

relações da Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO com seus públicos;  

d) Acuidade de compreensão do papel da Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

no atual contexto social, político e econômico. 

 

II - Estratégia de comunicação publicitária - máximo de 20 (vinte) pontos, relativos a:  

a) Formulação do conceito, da compreensão do tema hipotético ao desenvolvimento do raciocínio que o conduziu;  

b) A formulação do tema da comunicação adotado para a linha de atuação;  

c) A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em sua defesa;  

d) A riqueza de desdobramentos positivos desse conceito para a comunicação da Câmara Municipal com seus públicos.  

 

III - Ideia criativa - máximo de 25 (vinte e cinco) pontos, relativos a: 

 a) A sua adequação ao problema específico de comunicação 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 constituem;  

e) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta;  

f) A sua pertinência às atividades do cliente e à sua inserção na sociedade;  

g) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos exemplos de peças apresentados;  

h) A compatibilização da linguagem das peças aos meios propostos. 

 

IV - Estratégia de mídia e não mídia - máximo de 10 (dez) pontos, relativos a:  

a) O conhecimento dos hábitos de leitura e audição dos segmentos de público prioritários;  

b) A capacidade analítica revelada no exame desses hábitos e nas conclusões oferecidas à formulação da mídia;  

c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação às 02 (duas) alíneas anteriores;  

d) A economicidade da aplicação 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 

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. 

 

11.1.4.2 - Conjunto de Informações (máximo de 30 (trinta) pontos no total) relativos a:  

I - Capacidade de Atendimento (máximo de 10 (dez) pontos), relativos a:  

a) Capacidade geral de atendimento revelada pela licitante, considerando a qualificação dos profissionais colocados à 

disposição da linha de atuação nos diferentes setores da agência, considerando a formação profissional;  

b) Estrutura física e equipamentos necessários à realização dos serviços;  

c) Pertinência da sistemática de atendimento e a adequação dos prazos máximos para a entrega dos serviços, a 

operacionalidade do relacionamento entre a Assessoria Especial de Imprensa da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO e a licitante, esquematizado na Proposta;  

d) Experiência da licitante no atendimento a outros clientes com serviços similares ao objeto deste edital; 

 

II – Repertório (máximo de 10 (dez) pontos no total), relativos a:  

a – A ideia criativa e sua pertinência;  

b – A clareza da exposição;  

c – A qualidade da execução e do acabamento.  

 

III – Relato de Soluções de Problemas de Comunicação (máximo de 10 (dez) pontos no total) relativos a:  

a – A concatenação lógica da exposição;  

b – A evidência de planejamento publicitário;  

c – A consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução; d – A relevância dos resultados apresentados. 

10.1.5 - As pontuações dos subquesitos de cada quesito dos envelopes 01 e 03 serão definidas pela subcomissão técnica 

de acordo com o peso técnico de cada um.  

10.1.6. – A Nota da Proposta Técnica (total de pontuação auferida) servirá para o cálculo da nota final de acordo com o 

item 13. 

 

12. CRITÉRIO PARA A PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1 - As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas, preliminarmente, quanto ao atendimento 

das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.  

12.2 - A classificação das Propostas de Preços será feita mediante a aplicação do critério de julgamento como indicado 

no item 11.3.  

12.3 - Até 60 (sessenta) pontos para a agência que cobrar os menores valores de custos internos com base nos Custos 

Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Pernambuco (um ponto e meio para cada 1% (um por 

cento) de desconto e limitado a 40% (quarenta por cento) do valor da tabela).  



 

12.3.1 - Até 40 (quarenta) pontos para os menores honorários oferecidos sobre o custo orçado junto a fornecedores 

especializados, na prestação de serviços e de suprimentos externos, nos termos do subitem 3.6.1 das Normas-Padrão 

(oito pontos para cada 1% de desconto sobre os 15% originais, até o limite de 5% de desconto). 11.3.2 - Não se 

considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseados em ofertas de outras 

empresas licitantes. 

12.3.3 - A avaliação da Proposta de Preços será pelo máximo de 100 (cem) pontos. Na avaliação da Proposta de Preços 

será atribuída pontuação em seus itens através dos seguintes critérios: 

A – Desconto sobre os custos internos do referencial de custos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado 

de Pernambuco. (Até 60 (sessenta) pontos) A.1 - Critério de desconto de 0 (zero) a 40 (quarenta)%, equivalendo 1,5 

ponto (um ponto e meio) a cada 1% de desconto. Ex: 0% = zero pontos; 10% = 15 (quinze) pontos; 20% = 30 (trinta) 

pontos, e assim sucessivamente até 40% = 60 (sessenta) pontos. 

B – Honorários por serviços de terceiros (Até 40 (quarenta) pontos) B.1. Remuneração entre 10% a 15% (honorários 

oferecidos sobre o custo orçado junto a fornecedores especializados, na prestação de serviços e de suprimentos 

externos). 

Honorários a serem aplicados Pontos Concedidos Total da Pontuação Auferida 

15%  Zero ponto  0 (Zero)  

14% 1 ponto 08 (Oito) 

13% 2 pontos 16 (Dezesseis) 

12%  3 pontos 24 (Vinte e Quatro) 

11%  4 Pontos 32 (trinta e dois) 

10%  5 Pontos 40(quarenta) 

12.4 – Não tendo sido interposto recurso, ou tendo sido julgados os recursos porventura interpostos, ou havendo 

desistência dos mesmos, a Comissão de Licitação elaborará relatório e parecer conclusivo, com o resultado da licitação 

e os encaminhará para homologação do resultado do julgamento, e adjudicação do objeto à empresa licitante vencedora.  

12.5 – A nota da Proposta de Preços (total de pontuação auferida) servirá para o cálculo da nota final de acordo com o 

item 13.  

12.6 – Serão desclassificadas as propostas que:  

I - Não atenderem as disposições contidas neste Edital;  

II - Apresentarem valores superiores aos praticados no mercado;  

III - Apresentarem percentual de desconto superior a 40% (quarenta por cento) sobre os preços internos, baseados 

nos custos referenciais do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Pernambuco (SINAPRO/PE);  

IV - Apresentarem percentual de honorários superiores a 15% (quinze por cento) pertinentes a supervisão de produção 

externa incidente sobre os custos de serviços e suprimentos externos de terceiros, referentes à elaboração de peças 

e materiais contratados com fornecedores;  



 

V - Apresentarem percentuais fora dos limites constantes do Anexo “B” das Normas-Padrão da Atividade Publicitária. 

 

13. DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

13.1 A Subcomissão Técnica será especialmente constituída para esse fim, nos termos do artigo 10 da Lei 12.232 de 29 

de abril de 2010. 

13.2 As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas por Subcomissão Técnica constituída por 03 (três) membros 

que sejam formados em Comunicação, Publicidade ou Marketing ou que atuem em uma dessas áreas. 

13.3 Na composição da Subcomissão Técnica, pelo menos 1/3 (um terço) dos integrantes não terão vínculo funcional ou 
contratual com o ANUNCIANTE. 
 

14. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

14.1 - O cálculo da NOTA FINAL das propostas das licitantes será feito mediante aplicação da seguinte fórmula: 

NF = (NPT*7+NP*3), onde:  

                  10 

NF = Nota Final  

NPT = Nota da Proposta Técnica  

NP = Nota da Proposta de Preços 

14.2 - A classificação final será realizada com base no valor da Avaliação 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.  

14.2.1 - Será considerada vencedora a proposta que obtiver a maior pontuação na Nota Final, cumprindo os limites 

mínimos de pontuação e que atender às exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e 

econômico-financeira.  

14.3 - 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.  

14.4 - Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de redução sobre a proposta 

que melhor atenda aos interesses da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.  

14.5 - Em caso de empate será considerada como classificada em primeiro lugar o licitante que tiver obtido a maior 

pontuação, sucessivamente, nos quesitos correspondentes ao Plano de Comunicação Publicitária (10.1.4.1) Capacidade 

de Atendimento (10.1.4.2-I), Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação (10.1.4.2-II).  

14.6 - A classificação das Propostas será feita em ordem decrescente dos números correspondentes às Notas Finais, 

sendo declarada vencedora a licitante mais bem classificada na nota final.  

14.7 - A Agência deve anexar declaração de que se compromete a reverter à Contratante parcela do “Desconto de 

Agência” a que faz jus, observados os parâmetros contidos no Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios, instituído 

pelo item 4.4 das Normas Padrão da Atividade Publicitária, editado pelo CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão, 

caso a CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO atinja esses limites: 

 



 

ANEXO “B” 

SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS 

Instituído pelo item 6.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 

INVESTIMENTO BRUTO ANUAL EM MÍDIA 

PERCENTUAL NEGOCIÁVEL DO DESCONTO-PADRÃO DE AGÊNCIA A SER APLICADO SOBRE O 

INVESTIMENTO BRUTO DO ANUNCIANTE 

Até R$ 2.500.000,00, n. Nihil. 

De R$ 2.500.000,01 a R$ 7.500.000,00, até 2% (dois por cento) do investimento bruto 

De R$ 7.500.000,01 a R$ 25.000.000,00, até 3% (três por cento) do investimento bruto 

De R$ 25.000.000 em diante, até 5% (cinco por cento) do investimento bruto. 

 

15. DAS IMPUGNAÇÕES  

15.1 - Esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos serão prestados pela Comissão de Licitação apenas mediante 

solicitação por escrito, feito pelo(s) representante(s) estatutário(s) ou legal(is) da licitante, através de e-mail com 

confirmação de recebimento ou correspondência com documento de entrega enviada ao endereço mencionado no 

preâmbulo deste Edital ou ainda no e-mail: camara@cabodesantoagostinho.pe.leg.br  

15.2 – O(s) pedido(s) de impugnação deverá(ão) ser protocolado(s), sob pena de decadência, até 02 (dois) dias úteis 

antes da data do julgamento, na Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, na Comissão de Licitação, no endereço 

citado no preâmbulo deste Edital, devendo neste caso ser observado subsidiariamente a Lei Federal n°8.666/93, artigo 

41 e seus parágrafos.  

15.3 - No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos constantes deste Edital são suficientes, claros 

e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação.  

15.4 - Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito, se possível pelas mesmas vias, ressalvado 

que será dado conhecimento das consultas e respostas a todas as empresas que tenham retirado o Edital.  

15.5 - No caso de alteração do presente Edital, deverá a mesma ser publicada na forma prevista no art. 21, §4º da Lei n.º 

8.666/93 e, se implicar na formulação das propostas, será aberta nova contagem do prazo original para entrega dos 

envelopes Proposta Técnica e Proposta de Preços. 

 

16. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

16.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, cronograma de 

atividades e demais disposições legais, respondendo cada uma pelas consequências de seu inadimplemento ou 

descumprimento, total ou parcial.  

16.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas de regência do certame.  

16.3 - Todo o material produzido pela licitante vencedora e de titularidade dela, pago pela contratante será de propriedade 

da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ficando sua utilização sujeita às determinações da 

legislação de direitos autorais.  

mailto:camara@cabodesantoagostinho.pe.leg.br


 

16.4 - A empresa declarada vencedora será convocada a assinar o contrato cuja minuta faz parte integrante desta licitação 

(Anexo IV), o que deverá fazê-lo dentro de 03 (três) dias da convocação, na forma do Artigo 64 da Lei n.º 8.666/93, 

podendo ser o prazo prorrogado por igual período, se for o caso, sob pena de decair do direito a contratação e ser 

convocada a licitante a seguir classificada, se convier à CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, e 

assim sucessivamente.  

16.5 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nos serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicialmente estimada. 

 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

17.1 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas observará 

o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

17.2 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo 

necessário à interposição de recursos. 

17.3 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos 

interpostos, eficácia suspensiva. 

17.4 Os recursos deverão ser encaminhados para o Setor de Protocolo instalado na Rua Tenente Manuel Barbosa 

da Silva, 131 – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE.  

17.5 O recurso será dirigido autoridade superior, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso, sob pena de responsabilidade. 

17.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a contas dos recursos específicos por 

conta da seguinte dotação orçamentária:  

Poder:   10 - Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Atividade:   01.122.132.8.1.0000 – Gestão Administrativa da Câmara Municipal  

Elemento de despesas: 33.90.30.00 – Material de Consumo 

 

19. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

19.1 O prazo de execução dos serviços constantes deste Edital será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 

Contrato, podendo ser prorrogado nos exercícios financeiros subsequentes, mediante Termo Aditivo, a critério exclusivo 

da Administração e nos termos da legislação em vigor.  

19.2 A licitante vencedora ficará obrigada a revisar sem qualquer ônus para a CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO o serviço que vier a ser recusado, sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.  



 

19.3 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos serviços obrigando-se a refazer aquele 

que estiver em desacordo com a proposta com o que for autorizado pela CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO. 

 

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1 - O objeto desta licitação será recebido pelo Fiscal do Contrato, a ser designado através de Termo do Primeiro 

Secretário desta Casa Legislativa, da seguinte forma: 

20.1.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com as especificações.  

20.1.2 – Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço oferecido.  

20.2 – O recebimento provisório ou definitivo não excluirá o vencedor do certame da responsabilidade quanto à ética 

profissional pela perfeita execução do objeto, observando-se o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

21. DA FISCALIZAÇÃO 

21.1 – As regras acerca da fiscalização do contato são as estabelecidas na Minuta do Contrato, anexo  III este Edital. 

 

22. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 

22.1 -  As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na Minuta do Contrato, anexo  III este Edital. 

 

23.  DO REAJUSTE  
23.1 As regras acerca do reajuste contratual são as estabelecidas na Minuta do Contrato, anexo  III deste Edital. 

 

24. DO TERMO DE CONTRATO 

24.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.  

24.2 O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar 

o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

24.3  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

24.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

24.5 O prazo de vigência da contratação é estabelecido no Projeto Básico. 

24.6  Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril 

de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  



 

24.7 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que 
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.  

24.8 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas 

condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, 

desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 

 

25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

25.1  Constituem obrigações da partes aquelas previstas na minuta do Contrato, anexo III deste edital. 
 
 

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que: 

26.1.1 não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

26.1.2 apresentar documentação falsa; 

26.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

26.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

26.1.5 não mantiver a proposta; 

26.1.6 cometer fraude fiscal; 

26.1.7 comportar-se de modo inidôneo. 

26.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 

quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 

após o encerramento da fase de lances. 

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

26.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 

26.2.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

26.2.3 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; 

a. 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. 

b. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

c. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 

cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 



 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

d. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito 

normal na unidade administrativa. 

e. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

f. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União 

ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

g. 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 nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999. 

h. 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. 

i. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

j. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do Contrato, Anexo II do 

edital. 

 

27.  HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

27.1 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. 

27.2 Será vencedora desta concorrência a licitante que: 

a) tenha sido mais bem classificada no julgamento das Propostas Técnicas; 

b) tenha apresentado a Proposta de menor preço, nos termos do item 15, ou concordado em praticá-lo a partir da 

negociação prevista no inciso II, § 1º do art. 46 da Lei nº 8.666/93; e 

c) tenha sido habilitada, observadas as disposições do item 19 deste Edital. 

 
 
 
28. CASOS OMISSOS 

28.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.1993 e 

alterações e Lei n° 12.232/10, bem como pela Comissão Permanente de Licitação – CPL e Subcomissão 

Técnica formada por profissionais que farão o julgamento da proposta técnica. 

 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação 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 por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

29.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

29.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

29.4 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

29.5 Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

29.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

29.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 

e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

29.8 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

29.9 Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que 

foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

29.10 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

29.11 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitará 

ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

29.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

29.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

29.14 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerão as deste Edital. 

29.15 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais 

diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

29.16 O Edital está disponibilizado, na íntegra, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Tenente Manuel 

Barbosa da Silva, 131 – Centro – Cabo de Santo Agostinho/PE, e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço 



 

eletrônico: licitacoes@cabodesantoagostinho.pe.leg.br, nos dias úteis, no horário das 8:00 horas às 13:00 horas, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

29.17 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE. 

29.18 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

29.18.1 ANEXO I – Briefing; 

29.18.2 ANEXO II – Proposta de Preços - MODELO;  

29.18.3 ANEXO III – Custos Referenciais de Serviços do SINAPRO/PE; 

29.18.4 ANEXO IV – Minuta de Contrato; 

29.18.5 ANEXO V – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal; 

29.18.6 ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 

29.18.7 ANEXO VII – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

29.18.8 ANEXO VIII – Modelo de declaração de conhecimento do edital; 

29.18.9 ANEXO IX – Modelo de  declaração de vínculo empregatício. 

 

Cabo de Santo Agostinho, 01 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – CONCORRÊNCIA 003/2022 – BRIEFING 

 
 

BRIEFING 

 

 

1 – CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

 

2 – OBJETIVO 

O presente projeto tem por objetivo apresentar as diretrizes para a contratação de agência de publicidade para prestação 

de serviços nos setores de publicidade e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente 

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 e veiculação de publicidade aos veículos e demais 

meios de divulgação, com o objetivo de divulgar as ações desta Câmara Municipal. 

 

3 – FINALIDADE  

A contratação de uma agência de publicidade e propaganda tem relação direta com a necessidade da Câmara Municipal 

de levar informações para a população e desmistificar pré-conceitos sobre as funções da Casa Legislativa Municipal e 

consequentemente dos vereadores. A divulgação das ações e trabalhos da Câmara Municipal do Cabo de Santo 

Agostinho e do papel do vereador na sociedade, em veículos de comunicação diversos, proporcionará uma maior 

aproximação com a população, permitindo à sociedade mais clareza e transparência acerca do funcionamento desta 

Casa Legislativa. 

 

4 – CARACTERIZAÇÃO DO CLIENTE 

A Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho é formada por 21 vereadores, já que o município possui 

aproximadamente 210.796 habitantes e este número respeita a proporção fixada em lei. No município é a Câmara que 

exerce o Poder Legislativo com funções extremamente importantes. As duas funções básicas do Legislativo são legislar 

e fiscalizar.  

A Câmara dispõe sobre as matérias relativas ao município, especialmente nos assuntos de grande interesse local. Por 

exemplo, é a Câmara que estuda e aprova anualmente o orçamento municipal para o ano seguinte, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, o Plano Diretor e uma grande variedade de outros projetos de lei para as diversas áreas da administração 

pública como Saúde, Educação, Assistência Social e muito mais. A Câmara, através dos vereadores, pode assinar a 

autoria de projetos de lei desde que não sejam de competência privativa do Executivo. Mesmo nos projetos de lei que só 

podem ser elaborados pelo Executivo, os vereadores podem apresentar emendas modificando os pontos que 

considerarem inadequados para depois levarem à votação no Plenário, aprovando o texto com as mudanças.  



 

O trabalho dos vereadores na Câmara não se resume somente ao momento das Sessões Ordinárias. Eles precisam estar 

sempre estudando os assuntos, se reunindo nas Comissões Permanentes, formulando indicações com solicitações de 

melhorias no município e requerimentos. Para cumprir este trabalho, o vereador precisa estar sempre em contato com os 

moradores, com os bairros e localizar o que ainda precisa ser feito no município e que pode ser encaminhado por escrito 

ao Executivo. 

 

4.1 - FUNÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

O princípio de separação das funções impede que um órgão público exerça atribuição do outro. Dessa forma, a Câmara 

Municipal não governa, assim como o Prefeito não faz Leis. O Poder Legislativo Municipal estabelece normas para a 

administração. O Poder Executivo Municipal, através do Prefeito, pratica todos os atos do governo segundo as normas 

editadas pela Câmara. 

4.1.1 - A classificação das funções da Câmara Municipal pode ser assim definida:  

Função Legislativa 

Compreende todos os atos tidos por normativos. São atos que exteriorizam a função legislativa municipal. A função 

legislativa resume-se na elaboração de leis, processo que para se efetivar deve contar com a participação do Prefeito.  

Função Fiscalizadora 

A Câmara Municipal exerce ampla fiscalização sobre as contas do Executivo, sendo auxiliada pelo Tribunal de Contas do 

Estado.  

Função Deliberativa 

É aquela que se presta a fornecer à Casa Legislativa o exercício das atribuições de sua competência privativa, envolvendo 

a prática de atos concretos, de resoluções referendadas, de aprovação, de fixação de situações, de julgamento técnicos 

e outros.  

Função Julgadora 

É a função através da qual a Câmara Municipal exerce juízo político verdadeiro, competindo-lhe julgar o próprio Prefeito 

e os Vereadores, por infração político-administrativa. 

 

4.1.2 – AS COMISSÕES 

As comissões legislativas são grupos constituídos pelos próprios membros da câmara aos quais se atribuem funções 

especializadas de estudo ou investigação de determinado assunto. Elas podem ser permanentes ou temporárias, sendo 

que as últimas se extinguem quando preenchido o fim a que se destinam. Na Câmara Municipal do Cabo de Santo 

Agostinho são 12(doze) comissões permanentes, que analisam a constitucionalidade das matérias que tramitam na Casa 

e emitem pareceres. 

 

 

 



 

4.1.3 - OS VEREADORES 

Numa democracia representativa como a brasileira, o parlamentar municipal tem um papel singular. É o poder mais 

próximo do eleitor e, por isso, o mais solicitado pela sociedade. É atribuição do vereador cumprir medidas convenientes 

ao interesse do município e à segurança e bem estar da sua população, bem como impugnar as que pareçam contrárias 

ao interesse público. A Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho é composta por 23 parlamentares e está na 18a 

Legislatura (2021-2024) e na 2a Sessão Legislativa (2022). 

 

4.2 - HISTÓRIA DA CASA LEGISLATIVA 

Segundo registros históricos, o Cabo de Santo Agostinho tornou-se Vila, através do alvará de 27 de julho de 1811, sendo 

esse título confirmado pela Provisão Régia de 15 de fevereiro de 1812. Posteriormente, passou a ser cidade com a Lei 

Provincial nº 1 269 em 9 de julho de 1877, sendo emancipado no dia oito de fevereiro de 1893 com a eleição do primeiro 

prefeito republicano. Em três de agosto de 1893, o Cabo torna-se município autônomo por força da Lei Orgânica nº 52. 

Na primeira eleição da cidade o Poder Executivo e Legislativo ficaram constituídos da seguinte forma: Prefeito: Luiz 

Fernandes de Oliveira; Subprefeito: Capitão Francisco de Souza Leão; Vereadores do conselho municipal: Presidente: 

Tenente Coronel João Crisóstomo de Sena Tapioca. Demais vereadores: capitão Guilherme Joaquim do Rego Barreto; 

José de Morais Gomes Ferreira; Tenente-Coronel João Manoel Carneiro da Cunha; Manoel Fernandes Campos - 

suplente: Luís de França e Souza. Em 16 de janeiro de 1893 o Conselho Municipal cria seu primeiro Regimento Interno 

que tratava do orçamento de receita e despesa, e do Código de Posturas Municipais. Vários documentos que contam a 

história da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho estão desaparecidos. Existem registros apenas a partir da 

legislatura de 1947. 

 

4.2.1 - HISTÓRICO DA VIDA DE VICENTE MENDES 

De acordo com a funcionária da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho Elaine Amâncio dos Santos, Vicente 

Mendes da Silva nasceu no município de Quipapá, em 09 de março de 1915, sendo filho do Sr Antônio Mendes da Silva 

e da Srª Francisca Mendes da Silva. Aos 12 anos (1927), transferiu-se para a cidade de Escada, e cinco anos depois 

(1933) foi morar na Capital Pernambucana onde se dedicou ao comércio farmacêutico. No ano de 1941, aos 26 anos, 

veio morar no Cabo de Santo Agostinho onde fixou residência definitivamente.  

Seu ingresso na política ocorreu quando se candidatou a prefeito em 1947, sendo vitorioso nessa eleição que concorreu 

pela União Democrática Nacional – UDN. Em 1954, fez concurso para Tabelião de Cartório do 2º Ofício da Comarca do 

Cabo, onde ficou exercendo o cargo no 2º Tabelionato Privativo de Menores até a data do seu falecimento. Em 1955, foi 

reeleito prefeito deste Município. Em 1963, tornou-se prefeito do Cabo pela terceira vez, assumindo o cargo no dia 15 de 

novembro do mesmo ano. Durante o período de 1951 a 1954 Vicente Mendes também foi Vereador e Presidente da 

Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho.  

O ex-prefeito Vicente Mendes era casado com a Srª Adelaide de Azevedo Silva e pai de doze filhos. Seu falecimento 

ocorreu no dia 10 de setembro de 1973, deixando uma enorme lacuna no trabalho voluntário que prestava e na política 



 

local. Sua influência foi tão marcante que o prédio da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho passou a se chamar 

Casa Vicente Mendes por meio da Resolução 104/73 datada de 24 de outubro de 1973. 

Nas palavras do ex-funcionário da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Inácio José de Farias: “A política era 

o clima que ele aspirava. Depois de prestar-lhe serviços, dela se afastou espontaneamente, recebendo da opinião pública 

provas inequívocas do carinho e estima. O seu nome era acatado e respeitado por todos que tiveram a oportunidade de 

conhecê-lo e privar a sua amizade. Como farmacêutico, saía ele para os arrabaldes da cidade, a curar doentes de maleita, 

opilação, caquexias e outros males, inclusive fazendo partos nos morros, onde residiam as pessoas mais pobres em 

decorrência da falta de médicos, hospitais e maternidades. Era ele um amigo de todas as horas, sempre pronto a 

colaborar com aqueles que costumeiramente o procuravam.”  

O historiador Luiz Alves Lacerda desenvolve o perfil de Vicente Mendes nas seguintes palavras: “Ele na verdade não era 

cabense, nasceu em Quipapá. Em aqui chegando, tornou-se filho da terra e mostrou garra sem nunca ser manipulado 

por ninguém, nem mesmo quando investido por duas vezes como prefeito do Cabo, nos períodos de 1947/1951 e 

1954/1959. Jamais foi instrumento de quem quer que fosse, ser marionete de cordéis a exemplos de muitos que mesmo 

sendo eleito pelo povo, vivem à mercê de seus patronos, como um ‘joão-minhoca’, exercendo o papel ridículo de um 

fantoche desajeitado. Além do muito que fez pelo Cabo. Foi o construtor da praça Theo Silva, que a ajardinou, colocando 

banco de granito marmorizado, bem como assentamento de postes para iluminação fluorescente (...) Ela é um sitio 

histórico”.  

Fonte: História do Cabo de Israel Felipe e Histórias do Cabo de Luiz Alves Lacerda 

 

5 – A CAMPANHA SIMULADA 

5.1 – O PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO 

O principal desafio está na transformação cultural das pessoas da cidade que não possuem o costume de participar das 

atividades do legislativo municipal. Em suas reuniões ordinárias, o número de participantes é extremamente reduzido, 

salvo em situações em que a matéria referida gera polêmica. Como são poucas as ferramentas utilizadas para divulgação 

das atividades da Câmara e para aproximação da comunidade da instituição. É outro desafio, adequar novas ferramentas 

à realidade que cerca a instituição.  

A campanha deverá enaltecer o trabalho realizado pela Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, reafirmando o 

relevante papel do Poder Legislativo Municipal. A ideia é transmitir aos munícipes o quanto é importante à atuação da 

Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho e o quanto sua atuação se relaciona com o cotidiano da população, como 

órgão de representação democrática de todos os segmentos da comunidade. 

 

5.2 – A COMUNICAÇÃO DEVERÁ SER CAPAZ DE: 

• Contribuir para o conhecimento e a compreensão da legislação municipal;  

• Contribuir para a transparência e compreensão dos atos, funções e responsabilidades do Legislativo Municipal.  

• Promover o fortalecimento da democracia através da interação com o cidadão;  



 

• Valorizar o trabalho da Câmara Municipal e o papel dos parlamentares;  

• Destacar a interferência positiva da Câmara Municipal na vida dos moradores da cidade.  

• Fomentar a participação popular e o exercício da cidadania;  

• Fomentar o sentimento de pertencimento da população junto ao parlamento municipal. 

 

5.3 – O PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo a ser atingido pela comunicação deverá ser a população do Cabo de Santo Agostinho para que possam 

acompanhar e participar do trabalho dos Vereadores e da Câmara Municipal.  

 

5.4 – OS RECURSOS 

A campanha simulada deverá ser desenvolvida observando-se o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

destinado para a mesma. Todos os custos de criação, produção, veiculação e remuneração legal da agência, deverão 

estar contidos nesta verba. 

 

5.5 – O PERÍODO DE DURAÇÃO 

Para esta campanha foi estipulado um período de veiculação de 60 (sessenta) dias. O tempo estipulado para a campanha 

simulada refere-se ao período máximo de veiculação, não sendo necessário, portanto, o seu uso total.  

 

5.6 – A PRAÇA DE VEICULAÇÃO/DISRIBUIÇÃO 

O município do Cabo de Santo Agostinho.  

 

5.7 – OS RECURSOS PRÓPRIOS DE COMUNICAÇÃO 

Site oficial, TV Câmara (canal do Youtube) e redes sociais (Instagram, Facebook)  

 

5.8 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

5.8.1 - A campanha a ser proposta deverá, obrigatoriamente, estar assinada com a identidade visual institucional. 

5.8.2 - Em atendimento aos Princípios da Transparência e da Isonomia, eventuais dúvidas a serem dirimidas deverão ser 

solicitadas formalmente pelo e-mail camara@cabodesantoagostinho.pe.leg.br, sendo analisadas e respondidas 

oficialmente e publicamente a todas as participantes, não se admitindo indagações informais.  

 

Cabo de Santo Agostinho/PE, ____ de __________ de 2022  

 

 
_______________________________________ 
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Representante da Comunicação 



 

ANEXO II – CONCORRÊNCIA 003/2022 – MODELO DA PROPOSTA 

 

Local e Data  

À Comissão de Licitação da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE  

Concorrência Nº 003/2022  

Processo N° 013/2022  

 

A empresa __________________________, sediada à __________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o n°___________________, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral 

das obrigações do objeto da presente licitação, após cuidadoso exame e estudo do Edital e seus anexos, e estando de 

acordo com seus termos e com a legislação nele indicada, vimos apresentar a nossa proposta conforme segue.  

1. Objeto: a contratação de agência de publicidade para prestação de serviços nos setores de publicidade e propaganda 

para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente 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 e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de divulgar as ações 

desta Câmara Municipal.  

2. Remuneração proposta:  

Apresentamos a proposta de preços referente à licitação acima identificada, conforme discriminação abaixo:  

a) percentual de desconto a ser concedido à CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, sobre os custos 

internos, baseados na tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Paraíba: ______% (por 

extenso);  

b) honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento) a serem cobrados da CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, incidente sobre os custos comprovados de outros serviços, cuja produção seja incumbida a 

terceiros sob a supervisão da(s) contratada(s):________% (por extenso).  

3. Política de negociação: (descrever nos termos do Edital de licitação)  

a)  

b)  

c)  

4. Declaração do licitante sobre o tratamento dos direitos autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias que 

vier a produzir: (descrever nos termos do Edital de licitação).  

a)  

b)  

c)  

5. Declaramos que nos comprometemos a repassar à CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO todas 

as vantagens (pecuniárias ou não) obtidas nas negociações de preço com os veículos de comunicação e demais 

fornecedores e prestadores de serviços. 



 

6. Declaramos que os preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas com materiais e mão de obra, seja 

qual for a sua natureza, incluindo, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, ISS, despesas de viagem, 

locomoção, permanência, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a compensação 

integral pela prestação dos serviços.  

7. Declaramos que reverteremos à CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, parcela do “desconto 

padrão de agência” a que fizermos jus, no percentual máximo de cada faixa (2%, 3% ou 5%, conforme o caso), indicada 

no ANEXO “B” – SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS / BENEFÍCIOS, constante das Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária, emitida pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão, com base no investimento bruto anual em mídia.  

8. Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega dos envelopes “1 

“(Documentação), “2” (Proposta Técnica) e “3” (Proposta de Preços), à Comissão Permanente de Licitação.  

9. Alíquota do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza praticada no município do domicílio do licitante, ________% 

(por extenso).  

OBS.: O percentual de desconto a ser oferecido pela licitante incidirá sobre os custos internos de criação e montagem, 

apurados em relação aos previstos pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Pernambuco – 

SINAPRO/PE. 

 

_________, ___de__________ de 2022.  

 

__________________________________________________________  

(Assinatura do representante legal denominação da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III – CONCORRÊNCIA 003/2022 – TABELA DE REFERÊNCIA DO SINAPRO/PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV – CONCORRÊNCIA 003/2022 – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS SETORES DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

CÂMARA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 

E_______________________, NA FORMA ABAIXO. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, Rua Tenente Manuel Barbosa da Silva, n° 131 – Centro – 

Cabo de Santo Agostinho - PE. CEP 54.510-905, inscrita no CNPJ sob o nº 08.147.415/0001-02, neste ato representada 

pelo Presidente Sr. RICARDO CARNEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 

nº 4.508.707 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 822.350.664-53, residente e domiciliado na Rua Professora Raquel 

de Moraes Fraga, 31 – Jardim Santo Inácio – Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP: 54.515-440, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e  o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) 

na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 

Sr.(a) ....................., tendo em vista o que consta no Processo nº 013/2022 e em observância às disposições da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 12.232 de 29 de abril de 2010, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente da Concorrência  nº 003/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de agência de publicidade para prestação de serviços nos setores de 

publicidade e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente 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 e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo 

de divulgar as ações desta Câmara Municipal.  

1.2. Constituirão atividades complementares, os serviços especializados pertinentes:  

a) Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e 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;  

b) Criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, 

visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias;  

c) Produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados.  



 

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Concorrência 003/2022 e seus anexos, 

identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA atuará por conta e ordem da CONTRATANTE em conformidade com o art. 

3º da lei nº. 4.680/65 na contratação de veículos e outros meios de divulgação para compra de tempo e espaço 

publicitários dos trabalhos 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 

previsto no caput desta cláusula. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, em conformidade 

ao que determina a Lei Federal nº 12.232/2010; pelas Leis nº. 4.680/65 e 8.666/93, de 21/06/93, com alterações, Decreto 

nº 57.690/66, Decreto n° 4.563, de 31.12.02, das Normas Padrão da Atividade Publicitária do CENP (Conselho Executivo 

das Normas-Padrão), e pelas disposições do Edital de CONCORRÊNCIA nº 003/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

Pelo prestação dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de 

até R$ ___________ (___________).  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho reserva-se o direito de, a seu exclusivo 

juízo, utilizar ou não a totalidade da verba prevista para a execução dos serviços de publicidade e sua decisão não gerara 

à Contratada a garantia ou o direito de requerer indenização por quaisquer perdas e danos.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na contratação de bens e serviços especializados relacionados com as atividades 

complementares, conforme disposto no §1º do art. 2º da Lei 12.232/2010, deverão ser apresentados 03 (três) orçamentos 

obtidos entre pessoas físicas ou jurídicas que atuem no mercado do fornecimento pretendido, assim como, sejam 

previamente cadastrados na Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, observado o disposto nos §§2º e 3º do art. 

14 da Lei 12.232/2010.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Todo e qualquer serviço autorizado será pago no prazo máximo de até quinze (15) dias, 

contados da respectiva produção ou veiculação, mediante apresentação da nota fiscal da Contratada e dos respectivos 

comprovantes de veiculação (se houver), cópias das notas fiscais ou faturas/duplicatas, emitidas pelos veículos e 

fornecedores, e, deverá ser devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato, a ser designado através de Termo do Primeiro-

Secretário desta Casa Legislativa.  

PARÁGRAFO QUARTO - O preço dos trabalhos internos, como planejamento, criação e execução até a arte-final serão 

calculados através de descontos de % (__________) sobre os itens constantes na tabela de preços do Sindicato das 

Agências de Propaganda de Pernambuco (SINAPRO/PE). 

PARÁGRAFO QUINTO - Os serviços e os suprimentos externos terão os seus preços orçados junto a fornecedores 

especializados, selecionados pela Contratada. O Contratante pagará à Contratada “honorários’’  de (_____%) pertinentes 

a supervisão de produção externa incidente sobre os custos de serviços e suprimentos externos de terceiros, referentes 

à elaboração de peças e materiais contratados com fornecedores.  



 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Os serviços de mídia como planejamento e distribuição aos Veículos serão remunerados à 

Contratada mediante o “desconto padrão” de 20%, de acordo com § único, do art. 11, da Lei 4.680/65 e norma padrão da 

atividade publicitária editada pelo CENP. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

3.1  O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado nos exercícios financeiros subsequentes, a critério exclusivo da Administração e nos termos da legislação em 

vigor. 

3.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam 

integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa 

AGU n° 39, de 13/12/2011. 

3.3 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida de justificativa e autorização da 

autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das classificações orçamentárias: 

Poder:    10 Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho 

Atividade:   01.122.132.8.1.0000 – Gestão Administrativa da Câmara Municipal  

Elemento de despesas: 33.90.30.00 – Material de Consumo 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, e as previstas no Briefing (Anexo I) do edital, constituem obrigações 

da CONTRATADA: 

5.1.1  – executar os serviços previstos no contrato e sob a supervisão e orientação do Fiscal do Contrato, a ser designado 

através de Termo do Primeiro-Secretário desta Casa Legislativa que poderá estabelecer fluxo de trabalho que melhor 

atenda às necessidades da Administração, bem como diligenciará para que as produções e veiculações de matérias, 

imagens, entrevistas não descumpram normas constitucionais e legais, notadamente ao controle da impessoalidade, não 

promoção pessoal de agentes políticos, servidores públicos e da moralidade administrativa;  

5.1.2 – indenizar quaisquer prejuízos causados à CONTRATANTE em decorrência da não observância do disposto no 

presente contrato;  

5.1.3 – manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  



 

5.1.4 – manter preposto, indicado na proposta e aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato, 

informando, previamente, eventuais mudanças e indicando o substituto;  

5.1.5 – reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução;  

5.1.6 – assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e trabalhistas, uma vez que seus empregados 

não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das disposições previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e no Briefing 

(Anexo I) do edital:  

6.1.1 – divulgar, em cumprimento ao disposto no art. 16, da Lei nº. 12.232/10, as informações sobre a execução deste 

contrato em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de computadores, garantindo o livre acesso as 

informações por quaisquer interessados;  

6.1.2 - efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos no presente instrumento;  

6.1.3 – prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA e, pertinentes 

ao objeto do presente contrato;  

6.1.4 – acompanhar e fiscalizar através do Fiscal do Contrato, a ser designado através de Termo do Primeiro-Secretário 

desta Casa Legislativa, a execução do objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

7.1 As alterações porventura necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma e 

condições do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, formalizadas previamente por Termo Aditivo, que passará 

a integrar este contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

8.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou reduções do serviço em 

até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 

 



 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

9.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação 

dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos 

arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2 A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos critérios previstos nos 

projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato. 

9.3 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da 

qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 

contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 

no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

9.5. 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, previstas neste Termo 

de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1  Pela infringência a qualquer das cláusulas aqui ajustadas, bem como aos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666 e 

alterações posteriores e, notadamente, quando do atesto do objeto deste contrato, pela CONTRATANTE, verificar-se 

incorreções resultantes da execução dos serviços, a CONTRATANTE aplicará a multa contratual correspondente a 10% 

(dez por cento) do preço total deste contrato, assegurada a prévia defesa, devendo o respectivo valor ser recolhido pela 

CONTRATADA ao Departamento de Finanças no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da notificação 

da penalidade, sem prejuízo da rescisão por parte da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO  

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas na minuta do contrato, anexo ao Edital; 



 

11.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

prévia e ampla defesa. 

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.2 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.3 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.4 Indenizações e multas 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

12.1  O regime de que trata o presente Contrato é o de execução indireta, na modalidade Preço Unitário, do tipo técnica 

e preço.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA GARANTIA 

13.1 Será exigida o comprovante da prestação da garantia no momento da assinatura do Contrato, no valor 

percentual de 5% sobre o valor do mesmo, através de uma das seguintes modalidades: Caução em dinheiro ou Título da 

Dívida Pública, Seguro-garantia ou Fiança Bancária; 

13.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 365 

(trezentos  e sessenta e cinco) dias após o término da vigência contratual. 

13.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

13.3.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações 

nele previstas;  

13.3.2 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

13.3.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

13.3.4 Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS DOCUMENTOS 

14.1  Faz parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos, devidamente 

rubricados pelas partes: o Edital da Concorrência nº 003/2022 e seus Anexos, o Termo de Homologação, o Termo de 

Adjudicação e a Proposta da CONTRATADA. 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

15.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

15.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor 

Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, 

com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega 

da proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

15.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

15.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo.  

15.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

15.6 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. 

15.7 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.  

15.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30 (trinta) % do valor total do contrato, em relação 

às de serviços de natureza específica destacadas como de menor relevância técnica e valor não significativo:  

16.1.1 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada 

cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto, bem como verificar os 

demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista. 

16.1.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 



 

como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos 

Municípios,  no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 

1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 

– Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1 As partes contratantes elegem o Foro da Cidade do Cabo de Santo Agostinho como o competente para dirimir as 

questões suscitadas na execução deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que se 

configure.  

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, para 

um único efeito de direito, juntamente com as testemunhas abaixo subscritas, sendo a seguir registrado em livro próprio 

da Procuradoria Legislativa, conforme dispõe o art. 60 da Lei Federal nº 8.666/93.  

Cabo de Santo Agostinho/PE, ______de____________ de 2022.  

 

_____________________________________  __________________________________ 

                    CONTRATANTE                                                                              CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:  

1.______________________________ 2.______________________________ 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V – CONCORRÊNCIA 003/2022 – MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Processo Licitatório nº 013/2022 

Concorrência nº 003/2022 

 

A Empresa _______________________________________, CNPJ ______________________, para fins de 

participação no Processo Licitatório nº 013/2022, Concorrência nº 003/2022, por intermédio de seu representante legal 

o (a) Sr (a) _______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________, expedida 

pelo (a) ____________, DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (  ). 
 
 
Local e data. 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI – CONCORRÊNCIA 003/2022 –  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

 

Processo Licitatório nº 013/2022 

Concorrência nº 003/2022 

 
 

A empresa _______________________________, CNPJ _________ para fins de participação na Concorrência 

n° 003/2022, cujo objeto é contratação de agência de publicidade para prestação de serviços nos setores de 

publicidade e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente 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 e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de 

divulgação, com o objetivo de divulgar as ações desta Câmara Municipal,  DECLARA sob as penas da Lei, que não 

existem fatos supervenientes, que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as 

exigências contidas no art. 27, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

Declaro também que fui plenamente informado sobre os aspectos indispensáveis á execução do objeto, tendo inclusive 

recebido os documentos pertinentes. 

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente. 

___________,_____de ____________de 2022. 

 

 

 

___________________________________________ 

(Nome e CPF do Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII – CONCORRÊNCIA 003/2022 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

DE PROPOSTA 

Processo Licitatório nº 013/2022 

Concorrência nº 003/2022 

 

Eu, ______________________________________________ (Identificação completa do representante da licitante), 
como representante devidamente constituído da empresa __________________________________________ 
(Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Anexo I do Edital da 
Concorrência n° 003/2022, cumprindo ao disposto na Instrução Normativa nº 002/2009, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

(a) a proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 
ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;  

(d) que o conteúdo da proposta apresentada, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

(e) que o conteúdo da proposta apresentada, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer integrante da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, antes da abertura oficial das 
propostas; e   

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la.  

____________, em  ___ de ___________________  de  2022.  
 

 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)  
Obs: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com carimbo 
de CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL  

CONCORRÊNCIA  Nº 003/2022 

 

 

 

A empresa_______________________________, CNPJ _________________________ para fins de 

atendimento ao que consta no edital do Processo Licitatório nº 013/2022, Concorrência n° 003/2022, cujo 

objeto é o contratação de agência de publicidade para prestação de serviços nos setores de publicidade e 

propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente 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 e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de 

divulgação, com o objetivo de divulgar as ações desta Câmara Municipal, por intermédio de seu representante 

legal, infra-assinado, DECLARA, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na 

Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital e a fornecer materiais de qualidade, sob as 

penas da Lei. 

 

 ____________,_____ de ____________ de 2022. 

 

 

 

______________________________________________________ 

Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa 

RG nº__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 

 

 

À__________________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº________________________, localizada a Rua__________________________________________, 

nº______, Bairro_______________________, __________________________, UF____________. Declara, 

sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Concorrência 

nº 003/2022, instaurado pela Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE, não integra no seu corpo 

social, nem no seu quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto 

da Administração Municipal, conforme disposto no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

___________________________,_________ de _________________________ de 2022. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Representante legal / CPF 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 


