EDITAL TOMADA DE PREÇOS 02/2021
Contratação de Agência de Propaganda
1.0 PREÂMBULO
1.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, representada
por seu Presidente, Excelentíssimo Senhor Vereador Vagner Brandão, através
da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 26/2021, de
15/03/2021, atendendo a solicitação do Exmo. Senhor Presidente, de
conformidade com o disposto na Lei nº. 8.666/1993, na Lei nº. 12. 232/2010 e
na Lei nº. 4680/65 e em suas alterações e no Processo Administrativo n°
414/2021, torna pública a realização de procedimento de licitação, na
modalidade TOMADA DE PREÇO, sob nº. 02/2021, do tipo TÉCNICA E
PREÇO, a ser realizada no dia 19/05/2021, às 14 horas, no Plenário da Câmara
Municipal de Colombo, situada à Rua Francisco Busato, nº. 8005, na cidade de
Colombo, Estado do Paraná, tendo como objeto a contratação de Agência de
Propaganda para prestação dos serviços publicitários, na forma que especifica
adiante.
1.2 - O protocolo de recebimento dos Envelopes números 01, 02, 03 e 04 dos
interessados, dar-se-á até às 13h30min do dia 19/05/2021, na Secretaria da
Câmara Municipal de Colombo, no endereço acima mencionado, devendo ser
agendado
horário
e
data
previamente
pelo
e-mail:
protocolo@camaracolombo.pr.gov.br, devido as medidas sanitárias e de
proteção para prevenção da pandemia COVID-19. Devendo ser em todos os
momentos respeitadas todas as medidas sanitárias e de proteção para
prevenção da pandemia COVID-19 tanto no ato do protocolo, como na referida
sessão. O envelope número 05 será entregue apenas pelas empresas
classificadas, em data a ser definida e ocorrerá nos mesmos moldes da entrega
dos envelopes anteriores. As empresas devem-se atentar ao item 4.1.1.1.4,
referente a retirada dos envelopes.

2.0. OBJETO
2.1. A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de Agência de
Propaganda para prestação dos serviços publicitários previstos no item 2.2.
2.1.1. A soma estimada das despesas a serem realizadas pela CONTRATANTE
é de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) anuais e por demanda. Que
ocorrerá na dotação orçamentária nº 3.3.90.39.99.99.00 – demais serviços de
terceiros, pessoa jurídica.
2.2. Os serviços publicitários objeto da presente Tomada de Preços,
compreendem:
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I - Estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna,
intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação;
II - Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os
meios de divulgação nos quais serão difundidos os materiais e ações
publicitárias, ou sobre os resultados das campanhas realizadas; As pesquisas e
avaliações previstas neste inciso terão a finalidade específica de aferir o
desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação e de possibilitar a
mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas em
decorrência da execução do contrato.
III - A produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados;
IV - A criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos
efeitos das mensagens e das ações publicitárias.
2.2.1. Nos termos do art. 3º, da Lei nº. 4680/65, a Agência atuará por conta e
ordem de servidor da Câmara Municipal de Colombo, gestor do contrato, definido
expressa e formalmente após a assinatura de tal instrumento, sendo que as
contratações de fornecedores e serviços especializados, necessários para a
execução técnica das peças, campanhas, materiais e demais serviços conexos
ao objeto do contrato, bem como, de veículos e outros meios de divulgação para
a compra de tempo e espaço publicitários (sem qualquer restrição de mídia), se
dará nos termos do art. 14, da Lei nº. 12232/2010.
2.3. Para a prestação dos serviços será contratada uma agência de propaganda,
doravante denominadas agência, licitante ou contratada.

3.0. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
3.1. Poderão participar desta Tomada de Preços:
3.1.1. As empresas do ramo pertinente, certificadas pelo Conselho Executivo das
Normas-Padrão (CENP), ou entidade sem fins lucrativos, integrado e gerido por
entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências ou por
entidade equivalente, legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora
das condições técnicas de agências de propaganda.
3.2. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo, empresas
que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
3.2.1. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela
administração municipal, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da
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administração pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações.
3.2.2. Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo.
3.2.3. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação.
3.2.4. Que estejam incluídas no disposto no artigo 9° da Lei Federal n.º 8.666/93
e alterações.
3.2.5. Estejam em situação irregular perante as fazendas: nacional, estadual,
municipal, e perante o INSS e o FGTS.
3.2.6. Que possuam sócio, cotista, dirigente, bem como as que possuam em seu
quadro funcional ou venham a contratar empregados com incompatibilidade com
as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia ou de
assessoramento, conforme estabelece o entendimento constante no prejulgado
09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de
11/12/2009, referente a Sumula Vinculante n.º 13 do Supremo Tribunal Federal
que versa sobre o nepotismo;
3.2.6.1. Estão inseridos no conceito de incompatibilidade, sócios, dirigentes ou
cotistas que forem servidores do órgão licitante, cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do
órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de
confiança, seja membro da Comissão de Licitação, pregoeiro ou autoridade
ligada à contratação.
3.3. Credenciamento e Representação
3.3.1. A licitante deverá se apresentar junto a Comissão de Licitações através
de um representante (representante legal ou preposto) devidamente munido dos
documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório.
3.3.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos
os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
3.3.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes
documentos:
3.3.3.1. Documento oficial de identidade;
3.3.3.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da
cópia autenticada da cédula de identidade do Proprietário ou ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo,
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no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício
ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira,
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.3.3.3. Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para
praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou
documento no qual estejam expressos poderes, para exercer direito e assumir
obrigações, no caso de o representante ser sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura.
3.3.3.3.1. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida;
3.3.3.4. Certificado emitido pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão
(CENP) ou entidade sem fins lucrativos, integrado e gerido por entidades
nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, ou por entidade
equivalente, legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das
condições técnicas de agências de propaganda.
3.4. A participação na presente Tomada de Preços implica tacitamente, para a
licitante, na confirmação de que recebeu da Comissão de Licitação o envelope
n°. 01, conforme previsto no subitem 4.1.1, letra “a” e as informações
necessárias ao cumprimento desta Tomada de Preços.
3.5. Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do
início da sessão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por
tabelião em Cartório, ou pelo membro da Comissão de Licitação, a vista do
original.
3.6. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro
devidamente credenciado.
3.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de
uma empresa licitante.
3.8. A apresentação da documentação e propostas implicará à plena e
irrevogável aceitação de todos os termos, cláusulas e condições constantes
deste Edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares
em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.0. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. As Propostas Técnica e de Preços deverão ser apresentadas a Comissão
Especial de Licitação, em envelopes distintos e separados, todos fechados, os
quais deverão ser identificados com as informações previstas abaixo.
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4.1.1. Proposta Técnica deverá ser acondicionada em 03 (três) envelopes
distintos, a saber:
a) Plano de Comunicação Publicitária - Via não identificada: envelope n.°01,
fornecido pela Comissão de Licitação;
b) Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada: envelope n.°02;
c) Demais informações integrantes da Proposta Técnica: envelope n.°03.
4.1.1.1. O envelope n.º 01, Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária
(Via não identificada) deverá conter: Raciocínio Básico, Estratégia de
Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia. Este
envelope não poderá conter nenhuma identificação na parte externa, para
preservar o sigilo quanto à autoria do Plano de Comunicação Publicitária, até a
abertura do envelope n.°02.
4.1.1.1.1. A Comissão de Licitação só aceitará o Plano de Comunicação
Publicitária - Via não Identificada, se estiver acondicionado no envelope n.º 01,
fornecido obrigatoriamente, pela Comissão de Licitação.
4.1.1.1.2. O Plano de Comunicação Publicitária - Via não Identificada, deverá ser
redigida em língua portuguesa, exceção feita as expressões técnicas de uso
corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras, e ser elaborado da seguinte
forma:
I - Em papel A4, branco entre 75 e 90 gramas;
II - Com espaçamento “simples” entre as linhas e, opcionalmente, duplo após
títulos e entretítulos;
III - Com texto em fonte “Arial”, tamanho 12 pontos, permitido o uso de negrito
em títulos, subtítulos e palavras ou frases de destaque;
IV - Títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos;
V - Alinhamento justificado do texto;
VI - Em caderno único, grampeado no canto superior esquerdo, com grampo
metálico;
VII - Sem capa e contracapa;
VIII - Sem identificação da licitante;
IX - Sem numeração nas páginas;
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X - As peças da Ideia Criativa devem ser impressas em papel A3, em folhas
soltas podendo usar papel especial.
4.1.1.1.2.1. As especificações do subitem 4.1.1.1.2 aplicam-se, no que couber,
ao subquesito “Ideia Criativa”.
4.1.1.1.2.2. As tabelas, gráficos e planilhas do subquesito “Estratégia de Mídia e
Não Mídia” poderão ter fontes tipográficas habitualmente utilizadas nesses
documentos.
4.1.1.1.3. O Plano de Comunicação Publicitária - Via não Identificada, não
poderá conter informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que
permita a identificação de sua autoria.
4.1.1.1.4. O envelope n.º 01 deverá ser retirado pelos licitantes no seguinte
endereço: Rua Francisco Busato, 8005, Centro, Colombo-PR, com um dos
membros da Comissão de Licitações em horário previamente agendado pelo email licitacao@camaracolombo.pr.gov.br
4.1.2. O Plano de Comunicação Publicitária Via Identificada, deverá ser
apresentado no envelope n.º 02, assim identificado, mediante a posição de
etiqueta:
ENVELOPE N° 02
PROPOSTA TÉCNICA: PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - VIA
IDENTIFICADA (Raciocínio Básico. Estratégia de Comunicação).
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ DA LICITANTE:
TOMADA DE PREÇOS N° 00/2021
4.1.2.1.1. O envelope n.º 02 será providenciado pelo licitante e poderá ser
constituído de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde
que inviolável, quanto às informações de que trata, até a sua abertura.
4.1.2.1.2. O Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada, sem os
exemplos de peças que ilustram a "Ideia Criativa”, deverá constituir-se em uma
cópia da via não identificada, com a identificação da licitante e ser datado e
assinado na última página e rubricado nas demais, por quem detenha poderes
de representação legal da licitante, na forma de seus atos constitutivos,
devidamente identificado.
4.1.3. Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de
Problemas de Comunicação, serão informadas no envelope n.º 03, assim
identificado, mediante a posição de etiqueta:
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ENVELOPE N°. 03
PROPOSTA TÉCNICA: (Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de
Soluções de Problemas de Comunicação).
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ DA LICITANTE:
TOMADA DE PREÇOS N° 00/2021
4.1.3.1.1. O envelope n.º 03 será providenciado pelo licitante, e poderá ser
constituído de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde
que inviolável, quanto às informações de que trata, até sua abertura.
4.1.3.2. No envelope n.º 03 e os documentos nele acondicionados (Capacidade
de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de
Comunicação) não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer
outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária - Via não
Identificada, e que permita a identificação da autoria da mesma, antes da
abertura do envelope n.º 02.
4.1.4. A Proposta de Preços deverá ser acondicionada no envelope n.º 04, assim
identificado, mediante a posição de etiqueta:
ENVELOPE N°. 04
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ DA LICITANTE:
TOMADA DE PREÇOS PÚBLICA Nº 00/2021
4.1.4.1. O envelope n.º 04 será providenciado pelo licitante e deverá ser
inviolável quanto às informações de que trata, até sua abertura.
4.1.4.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da
licitante, ter suas páginas numeradas sequencialmente e ser redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas ou rasuras. A Proposta de Preços
deverá ser datada e assinada no documento referido no subitem 9.3 deste
Edital, por quem detenha poderes de representação legal da licitante, na forma
de seus atos constitutivos, devidamente identificado.

5.0. PROPOSTA TÉCNICA (Envelopes nº 1, 2 e 3)
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5.1. A Proposta Técnica consistirá em quatro quesitos:
5.1.1. Plano de Comunicação Publicitária: a licitante apresentará Plano de
Comunicação Publicitária, elaborado com base no Briefing (Anexo I), o qual
compreenderá os seguintes subquesitos:
5.1.1.1. Raciocínio Básico: texto em que a licitante demonstrará seu
entendimento sobre as informações apresentadas no Briefing, principalmente
sobre o problema específico de Comunicação da Câmara;
5.1.1.2. Estratégia de Comunicação Publicitária: texto em que a licitante:
I - Apresentará e defenderá o tema e o conceito que, de acordo com o seu
raciocínio básico, devem fundamentar a proposta de solução do problema
especifico de Comunicação da Câmara;
II - Explicitará e defenderá os principais pontos da estratégia de comunicação
publicitária sugerida para a solução do problema específico de comunicação,
especialmente o que dizer, a quem dizer, como dizer, quando dizer e que
instrumentos, ferramentas e meios de divulgação utilizar.
5.1.1.3. Ideia Criativa: a licitante desenvolverá campanha publicitária destinada
a solucionar o problema específico de comunicação, observadas as seguintes
disposições:
I - Apresentará a relação de todas as peças integrantes da campanha e as peças
que, eventualmente, extrapolarem o limite previsto na alínea I do subitem
5.1.1.3.1; com comentários sobre cada peça ou material.
II - Apresentará exemplos de peças que corporifiquem objetivamente a proposta
de solução do problema específico de comunicação;
5.1.1.3.1. Os exemplos de peças:
I - Estão limitados ao máximo de cinco, independentemente da mídia de
divulgação, do tipo ou característica da peça;
II - Podem ser apresentados sob forma de roteiro, layout e/ou story-board
impressos, para qualquer peça, e poderá ser apresentado “monstro”, para
internet;
III - Só serão aceitos finalizados em caso de não mídia;
IV - Apresentados como parte de um kit serão computados individualmente no
limite de que trata a alínea I do subitem 5.1.1.3.1.
5.1.1.4. Estratégia de Mídia e não Mídia – constituída de:
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I - 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 de Colombo;
II - Simulação de plano de distribuição de todas as peças de que trata a alínea I
do subitem.
5.1.1.4.1. Acompanhada de tabelas, gráficos, planilhas e texto com a
explicitação das premissas adotadas e suas justificativas.
5.1.1.4.2. Da simulação deverá constar um resumo geral com informações sobre
pelo menos: o período de veiculação; os valores dos investimentos alocados em
mídia, separadamente por meios; e os valores alocados na produção de cada
peça, separadamente, de mídia e de não mídia.
5.1.1.4.3. No caso de não mídia, no resumo geral também deverão ser
explicitadas as quantidades a serem produzidas de cada peça.
5.1.1.4.4. Na simulação de que trata a alínea II do subitem 5.1.1.4:
I - Os preços de mídia devem ser os de tabela cheia dos veículos vigentes na
data do aviso da licitação, exceto mídias digitais que não possuem tabelas;
II - Devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos
os serviços de fornecedores;
III - O valor a ser considerado na campanha simulada é de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais); para o período de 30 (trinta) dias.
5.1.2 Capacidade de Atendimento: textos, fotos, imagens, gráficos, em que a
licitante apresentará:
I - Relação nominal dos principais clientes atuais da licitante, de no mínimo três,
com a especificação do início de atendimento de cada um deles;
II - A quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido (no
máximo 5 linhas, com nome, formação e experiência), dos profissionais da
licitante, discriminando-se as áreas de redação, direção de arte, arte finalista,
produção gráfica, mídia, atendimento e administrativo; a comprovação do vínculo
com estes profissionais poderá ser feita: com as respectivas Carteiras de
Trabalho ou Contrato Social ou Contrato de Prestação de Serviços entre a
empresa licitante e o profissional apresentado, comprovando a função exercida.
Vedado o acúmulo de funções;
III - As instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que serão colocados
à disposição para a execução do contrato;
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IV - A sistemática de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem
cumpridos pelo licitante, na execução do contrato, incluídos os prazos a serem
praticados, em condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de
campanha e na elaboração de plano de mídia.
5.1.3. Repertório: apresentação, sob a forma de peças e respectivas fichas
técnicas,
de
um
conjunto
de
trabalhos,
concebidos
e
veiculados/distribuídos/exibidos/expostos pela licitante.
5.1.3.1. Poderão ser apresentadas até cinco peças, independentemente da
mídia de divulgação, do tipo ou característica da peça.
5.1.3.2. Para cada peça, deve ser apresentada uma ficha técnica com a
identificação da licitante, título, período de veiculação, distribuição, exibição,
exposição e menção de pelo menos um veículo/espaço que a
divulgou/exibiu/expôs.
5.1.3.3. As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD e as peças
gráficas, em proporções que preservem suas dimensões originais e sua leitura.
5.1.3.4. As peças não podem referir-se a trabalhos solicitados e/ou aprovados
pela Câmara Municipal de Colombo.
5.1.3.5. As peças que constituem o repertório estão limitadas a três para cada
uma das mídias de veiculação selecionadas pela licitante, como as mais
representativas de suas características, observado o limite total fixado no
subitem 5.1.3.1.
5.1.4. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação: deverão ser
apresentados até dois cases, relatando, em no máximo duas páginas cada,
soluções bem-sucedidas de problemas de comunicação propostas pela licitante
e implementados pelos anunciantes.
5.1.4.1. É permitida a inclusão de até três peças, independentemente da mídia
de divulgação, do tipo ou característica da peça, para cada relato, sendo que as
peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD e as peças gráficas,
em proporções que preservem suas dimensões originais e sua leitura.
5.2. O texto pertinente ao Plano de Comunicação Publicitária está limitado ao
máximo de oito páginas, ressalvado que não serão computadas nesse limite as
páginas utilizadas eventualmente, apenas para separar os textos dos quesitos,
a página com a relação prevista na alínea I do subitem 5.1.1.3, os roteiros das
peças de que trata a alínea II do subitem 5.1.1.3 e os textos, tabelas, gráficos e
planilhas referentes às alíneas I e II do subitem 5.1.1.4.
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5.3. A critério da Câmara, a campanha publicitária da(s) Proposta(s)
vencedora(s) poderá(ão) ou não vir a ser(em) produzida(s) e veiculada(s), com
ou sem modificações, na vigência do contrato.

6.0. PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 4)
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em conformidade com o
estabelecido no Anexo III.

7.0. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Somente as licitantes classificadas no julgamento final das Propostas
Técnica e de Preços, terão os documentos relativos à habilitação apresentados
e analisados, devendo a documentação ser apresentada em envelope fechado,
com as identificações e informações abaixo previstas, consistentes em:
ENVELOPE N°. 05
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ DA LICITANTE:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00/2021
7.1.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
7.1.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
(MF);
7.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da
cópia autenticada da cédula de identidade do Proprietário e/ou;
7.1.1.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores
e/ou;
7.1.1.2.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício e/ou;
7.1.1.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
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funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
7.1.1.3. Comprovante de cadastro junto à Prefeitura de Colombo.
7.1.2. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:
7.1.2.1. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
7.1.2.2. Nos casos em que a validade do Alvará de Licença esteja atrelada à
apresentação de comprovante de pagamento da taxa anual, será aceito como
comprovante a Certidão Negativa de Débitos da respectiva municipalidade;
7.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e Dívida Ativa da União,
abrangendo inclusive as contribuições sociais e previdenciárias, mediante
apresentação de Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Tributos, dentro do prazo de validade;
7.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda do Estado da localidade da sede
da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa e/ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais, dentro do prazo de
validade;
7.1.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda do Município onde se localiza a
sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa e/ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa de Tributes Municipais, dentro do prazo de
validade;
7.1.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante apresentação de Certificado de Regularidade emitido pela
Caixa Econômica Federal (CEF), , dentro do prazo de validade;
7.1.2.7. Certidão Negativa e/ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de
débitos trabalhistas como prova de inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).
7.1.2.8. Certidão tributária municipal negativa, ou positiva com efeitos de
negativa, emitida pelo município de Colombo-PR.
7.1.3. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
7.1.3.1. Prova constituída por documento(s) expedido(s) por entidades da
Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou por pessoa
jurídica de direito privado, da execução dos serviços da mesma natureza do ora
licitado, apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica
em nome da proponente, preferencialmente de entidade pública.
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7.1.3.2. Certificado de qualificação técnica fornecido pelo CENP (Conselho
Executivo das Normas Padrão - CENP ou equivalente);
7.1.4. A documentação relativa à qualificação econômica - financeira consistirá
em:
7.1.4.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio, no caso de pessoa Física, com data de
expedição não excedente a 90 (noventa) dias;
7.1.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis (Acordão 1999/2014 de 30/07/2014) e apresentados na forma
da lei, com termo de abertura e encerramento, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitir aferir
a condição financeira da empresa licitante. Devendo as demonstrações estarem
assinadas por contabilista devidamente registrado no conselho regional de
contabilidade.
7.1.4.3. Para comprovar a boa situação financeira, a empresa deverá apresentar:
7.1.4.3.1. Apresentação dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente
(LC), iguais ou maiores que 1,0(um).
I)

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL(LG)

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) / (PASSIVO
CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
II)

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE(LC)

LC = ATIVO CIRCULANTE /PASSIVO CIRCULANTE
7.1.5. Declarações:
7.1.5.1. Declaração de declaração de idoneidade e responsabilidades (Anexo
IV);
7.1.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, possuem prerrogativas
e benefícios concedidos pela Lei Complementar n°.123/2006 e Lei
Complementar n°.147/2014, sendo assim deverão apresentar declaração
firmada pelo representante legal da proponente (Anexo V) ou a Certidão
Simplificada da Junta Comercial para comprovar o enquadramento;
7.1.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da
microempresa e/ou empresa de pequeno porte será assegurado o prazo de 05
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(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão
negativa (Artigo 43, § 1°, Lei Complementar n°.147/2014).
7.1.7. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar:
I - Em nome da licitante e com o n.º do CNPJ;
II - Todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que só
possam ser fornecidos pela matriz;
III - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
7.1.8. A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos implicará
na imediata inabilitação da empresa, e consequente desclassificação do pleito.

8.0. JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
8.1. As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas por uma Subcomissão
Técnica, que não poderá participar da sessão de recebimento e abertura dos
envelopes n.º 1 e 3, de cárter público.
8.2. A Comissão de Licitações receberá os envelopes com as Propostas Técnica
e de Preços, no local, dia e horário determinados neste Edital.
8.2.1. Os envelopes n.º 1, fornecidos pela Comissão de Licitação, somente serão
por ela recebidos, se não apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro
elemento capaz de identificar a licitante.
8.2.2. A Comissão de Licitação não lançará nenhum código, sinal ou marca nos
envelopes padronizados, não identificados, que contém o Plano de
Comunicação Publicitária (envelope n.°1).
8.3. A Comissão de Licitação abrirá os envelopes n.º 1 e 3 em sessão pública,
franqueando o exame dos documentos dele constantes aos presentes. Em
seguida, encaminhará os envelopes nº 1 e 3 separadamente à Subcomissão
Técnica para análise e julgamento.
8.4. Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, prevista na cláusula
10.0, como critério de julgamento técnico, os seguintes atributos da Proposta:
8.4.1. Plano de Comunicação Publicitária
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8.4.1.1. Raciocínio Básico - clareza de compreensão:
I - Das características da Câmara Municipal de Colombo e das suas atividades
que sejam significativas para a comunicação publicitária;
II - Da natureza, da extensão e da qualidade das relações da Câmara Municipal
de Colombo com seus públicos;
III - Do problema específico de comunicação da Câmara Municipal de Colombo.
8.4.1.2. Estratégia de Comunicação Publicitária
I - A adequação do tema e do conceito propostos à natureza e a qualificação da
Câmara Municipal de Colombo e a seu problema específico de comunicação;
II - A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em
defesa do tema e do conceito propostos;
III - A riqueza de desdobramentos possíveis do conceito proposto para a
comunicação da Câmara Municipal de Colombo com seus públicos;
IV - A adequação da estratégia de comunicação publicitária proposta para
solução do problema específico de comunicação da Câmara Municipal de
Colombo;
V - A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em
defesa da estratégia de comunicação publicitária/proposta;
VI - A capacidade de identificar as opções de abordagem publicitária e acuidade
na escolha da melhor entre as possíveis e/ou cogitadas;
VII - A capacidade de articular os conhecimentos sobre a Câmara Municipal de
Colombo e sobre o problema específico de comunicação, os públicos, os
objetivos da Câmara Municipal de Colombo e a verba disponível.
8.4.1.3. Ideia Criativa
I - Sua adequação ao problema específico de comunicação da Câmara Municipal
de Colombo;
II - A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;
III - A cobertura dos segmentos de público ensejada por essas interpretações;
IV - A originalidade da combinação dos elementos que a constituem;
V - A simplicidade da forma sob a qual se apresenta;
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VI - Sua pertinência as atividades da Câmara Municipal de Colombo e a sua
inserção na sociedade;
VII - Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos
exemplos de peças apresentados;
VIII - A exequibilidade das peças;
IX - A compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos.
8.4.1.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia
I - O conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de
público prioritários;
II - A capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos;
III - A consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação as
duas alíneas anteriores;
IV - A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos
recursos próprios de comunicação da Câmara Municipal de Colombo;
V - A economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no plano
simulado de distribuição de peças;
VI - A otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa.
8.4.2. Capacidade de Atendimento
I - O tempo de experiência profissional em atividades publicitárias;
II - A adequação das qualificações a estratégia de comunicação publicitária da
Câmara Municipal de Colombo, considerada, nesse caso, também a
quantificação dos quadros;
III - A estrutura operacional disponível durante a execução do contrato e a
qualidade dos profissionais;
IV - A operacionalidade do relacionamento entre a Câmara Municipal de
Colombo e a licitante, esquematizado na Proposta.
8.4.3. Repertório
I - A ideia criativa e sua pertinência;
II - A clareza da exposição;
III- A qualidade da execução e do acabamento.
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8.4.4. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação
I - A concatenação lógica da exposição;
II - A evidência de planejamento publicitário;
III - A consistência das relações de causa e efeito entre problemas e solução;
IV - A relevância dos resultados apresentados.
8.5. A nota da Proposta Técnica está limitada ao máximo de 100 (cem) pontos e
será apurada segundo a metodologia a seguir.
8.5.1. Aos quesitos ou subquesitos serão atribuídos, no máximo, os seguintes
pontos:
8.5.1.1. Plano de Comunicação Publicitária 60 (sessenta)
I - Raciocínio Básico - 10 (dez)
II - Estratégia de Comunicação Publicitária - 20 (vinte)
III - Ideia Criativa - 20 (vinte)
IV - Estratégia de Mídia e Não Mídia -10 (dez)
8.5.1.2. Capacidade de Atendimento - 20 (vinte)
8.5.1.3. Repertório - 10 (dez)
8.5.1.4. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação - 10 (dez)
8.5.2. A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos
atribuídos por cada membro da Subcomissão Técnica.
8.5.2.1. A subcomissão técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito
sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20%
(vinte por cento) da pontuação máxima do quesito, com o fim de restabelecer o
equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos
postos no instrumento convocatório;
8.5.2.1.1. Caso os autores das pontuações destoantes não adotem novas
pontuações, deverão registrar suas justificativas por escrito em ata, a qual
deverá ser assinada por todos os membros da Subcomissão e passará a compor
o processo da licitação.
8.5.3. A nota de cada licitante corresponderá a soma dos pontos dos quesitos.
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8.5.4. Será classificada em primeiro lugar, na fase de julgamento da Proposta
Técnica, a licitante que obtiver a maior nota.
8.6. Será desclassificada a Proposta que:
I - Não atender às exigências do presente Edital e de seus anexos;
II - Não alcançar, no total, a nota mínima de 80 (oitenta) pontos;
III - Obtiver pontuação zero em quaisquer dos quesitos ou subquesitos.
8.7. Em caso de empate, será considerada como classificada em primeiro lugar
a licitante que tiver obtido a maior pontuação, sucessivamente, nos quesitos
correspondentes aos subitens 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.4.
8.8. Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio em ato público
marcado pela Comissão de Licitação, cuja data será divulgada na forma do item
12.0 e para o qual serão convidadas todas as licitantes.

9.0. VALORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas,
preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e em seus anexos.
9.2. Será desclassificada:
I - A Proposta de Preços que apresentar preços baseados em outra Proposta ou
que contiver qualquer item condicionante para a entrega dos serviços;
II - A proposta que não atenda às exigências do ato convocatório da licitação.
9.3. Os quesitos a serem valorados são os integrantes da Planilha que
constitui o Anexo III, ressalvado que, nos termos do artigo 46, § 2°, da Lei n°
8.666/1993, não será aceito:
I - Desconto inferior a 20% (vinte por cento), e superior a 60% (sessenta por
cento) em relação aos preços previstos na tabela do Sindicato das Agências de
Propaganda do Estado do Paraná, a título de ressarcimento dos custos internos
dos trabalhos realizados pela própria licitante;
II - Percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento), e inferior a 10%
(dez por cento) incidente sobre os custos de serviços realizados por
fornecedores, referentes à produção e a execução técnica de peças, campanhas
e materiais publicitários.

18

Ill - Percentual de honorários de no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo
10% (dez por cento) quando a responsabilidade da Agência limitar-se-á
exclusivamente a contratação ou pagamento do serviço ou suprimento;
9.4. A Comissão de Licitação atribuirá pontos para cada um dos quesitos a serem
valorados, conforme a seguinte tabela:
9.4.1. Percentual de Desconto sobre Tabela de Custos Internos do Sindicato das
Agências de Propaganda do Estado do Paraná:
I - Desconto de 20% = 2 pontos
II - Desconto de 30% = 4 pontos
III - Desconto de 40% = 6 pontos
IV - Desconto de 50% = 10 pontos
V - Desconto de 60% = 20 pontos
9.4.2. Perceptual de desconto sobre honorários referentes a produção de peças
e materiais, realizados por terceiros (sobre honorários de 15%):
I. Desconto de 0 % = 2 pontos (honorário equivalente a 15%)
II. Desconto de 10% = 4 pontos (honorário equivalente a 13,5%)
III. Desconto de 20% = 8 pontos (honorário equivalente a 12%)
IV. Desconto de 33,3% = 10 pontos (honorário equivalente a 10%)
9.4.3. Percentual de desconto sobre honorários quando a responsabilidade da
Agência limitar-se exclusivamente a contratação ou pagamento do serviço ou
suprimento (sobre honorário de 10%);
I - Desconto de 0% = 2 pontos (honorário equivalente a 10%)
II - Desconto de 25% = 6 pontos (honorário equivalente a 7,5%)
III - Desconto de 50% = 10 pontos (honorário equivalente a 5%)
9.4.4. A nota de cada Proposta de Preços será mediante a soma dos pontos dos
quesitos constantes no subitem 9.4, que totalizam 40 (quarenta) pontos.
9.4.5. A Proposta de Preços que obtiver a maior nota será considerada como a
de menor preço.
9.4.6. Serão somadas as notas da proposta técnica com a nota da proposta de
preços, e apresentado a classificação de todas as licitantes.
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9.4.7. Será considerado para desempate a maior pontuação obtida,
sucessivamente, nos quesitos correspondentes aos subitens 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
e 8.4.4.
9.5. Quando todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissão de Licitação
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas
propostas escoimadas das causas que ensejaram a desclassificação.

10.0. SUBCOMISSÃO TÉCNICA
10.1. A Subcomissão Técnica será constituída por cinco membros formados, ou
com experiência, em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em
uma destas áreas, sendo que, no mínimo, um terço deles não poderá manter
nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto com o órgão público
conforme artigo 10 da Lei n.º 12.232/2010.
10.2. A escolha nos membros da Subcomissão Técnica se dará por sorteio,
realizado em sessão pública, cuja data, local e hora serão divulgados com
anterioridade, pela Comissão de Licitação.
10.2.1. O sorteio será realizado entre os nomes de profissionais previamente
cadastrados, que irão compor uma lista que será publicada na imprensa oficial,
com prazo mínimo de 10 (dez) dias da data em que será realizada a sessão
pública marcada para o sorteio.
10.2.2.
A lista a que se refere o subitem 10.2.1, deverá ter, no mínimo,
quinze nomes, dos quais cinco não podem manter vínculo algum com a Câmara
Municipal de Colombo.
10.2.3.
Até 48 (quarenta e oito) horas antes do sorteio, qualquer
interessado poderá impugnar pessoa constante da relação publicada, desde que
tenha fundamentação jurídica para tanto.
10.2.3.1. A impugnação, devidamente justificada e com fundamentos legais,
deverá ser protocolada no setor de Protocolo da Câmara Municipal de Colombo,
localizado à Rua Francisco Busato, 8005 – Centro, em regra, salvo em face das
restrições decorrentes da pandemia Covid-19, o qual poderá ser encaminhada
pelo e-mail: licitacao@camaracolombo.pr.gov.br.
10.2.4. O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das
vagas da Subcomissão Técnica, de acordo com a proporcionalidade do número
de membros que mantenham ou não vínculo com a Câmara Municipal.
10.2.5. Não poderão participar do sorteio profissionais que mantenham vínculo
funcional ou contratual, direto ou indireto, com qualquer das empresas
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interessadas em participar na licitação que será promovida pela Câmara
Municipal de Colombo.
10.2.6. A participação na subcomissão técnica será considerada serviço
relevante e sem remuneração.

11. FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Desenvolvimento dos serviços conforme a demanda e a necessidade da
Administração, cumprindo com as exigências e os prazos determinados para a
execução dos serviços.

12. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual
período, conforme legislação vigente.

13. PLANO DE MÍDIA
13.1. A contratada da licitação deverá apresentar em até 30 dias da
homologação final da licitação, um Plano de mídia, para os doze meses de
contrato, no qual deverá indicar quais serão as estratégias e os meios de
comunicação que serão utilizados, dando ênfase às mídias digitais, como
divulgações em blogs, constando previsão aproximada de gastos mensais.
Sendo que o Plano deverá ser apresentado e aprovado pela Presidência da
Câmara de Colombo anteriormente à assinatura do contrato.
13.2. Caso haja renovação do contrato a contratada deverá apresentar novo
plano de mídia para o prazo da renovação do contrato.
13.3. O cronograma de execução do plano de mídia seguirá e se adaptará
conforme a demanda da Câmara Municipal de Colombo.

14. REMUNERAÇÃO E PAGAMENTOS
14.1. A remuneração à contratada, pelos serviços prestados, será feita nos
termos das cláusulas contratuais, consoante os preços estabelecidos em sua
Proposta de Preços.
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14.2. A contratada fará jus à remuneração sobre veiculação a base de 20% (vinte
por cento) conforme a Lei Federal nº 4.680/65 e Decreto nº 57.690/1966 e
normas do Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP).
14.3. A forma e as condições de pagamento são as constantes da minuta do
contrato.
14.4. O pagamento será efetuado para licitante vencedora conforme
especificado em contrato..
14.5. Os custos e as despesas de veiculação apresentados à Câmara Municipal
de Colombo para pagamento deverão ser acompanhados da demonstração do
valor devido aos Veículos, de sua tabela de preços, dos pedidos de inserção
correspondentes, bem como do relatório de checagem.
14.6. As notas fiscais/faturas devem ser emitidas pelos Veículos e Fornecedores
contra a Câmara Municipal de Colombo, aos cuidados da licitante vencedora e,
conter no histórico, a descrição completa do serviço prestado.
14.7. Mensalmente juntamente com a comprovação constante no item 14.6 a
contratada deverá apresentar demonstrativo de compatibilidade das ações
realizadas no mês com o plano de mídia apresentado, devendo conter no mínimo
as seguintes informações: tipo de mídia utilizada, nome do meio de
comunicação, data da veiculação, e resumo do conteúdo veiculado.

15. DA CONTRATAÇÃO
15.1. - As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas por meio de
instrumento contratual, observadas as condições deste Edital, seus Anexos, a
proposta apresentada e a legislação correspondente.
15.2. – A minuta de contrato anexa ao presente Edital é sugestiva e poderá ser
alterada mediante interesse e prerrogativas da Administração Pública, de forma
motivada, sem que se alterem os elementos essenciais e objeto da presente
licitação.
15.3. - A não assinatura do contrato por parte da proponente vencedora, por
qualquer motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará em sua eliminação,
ficando sujeita à cominação prevista no art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo
facultado o chamamento por ordem de classificação, quando houver, das demais
licitantes, em ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços; ou ainda determinada a revogação da licitação.
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15.3.1 - Não se aplicam as penalidades aos licitantes convocados nos termos
deste item, que não aceitarem a contratação nas condições propostas pelo
primeiro vencedor.
15.4 - A licitante vencedora terá o prazo de dez dias, contados da homologação
do certamente, para apresentar Certidão simplificada e atualizada da Junta
Comercial da sua sede ou outro órgão registral competente, para confirmação
das informações societárias; e, certidão negativa dos Tribunais de Conta da
União, do Estado da Federação onde mantém sua sede e do Estado do Paraná,
para fins de averiguação acerca da idoneidade declarada na habilitação.
15.4.1 – A não apresentação dos documentos poderá acarretar as punições
previstas neste edital e na legislação vigente, a critério do fiscal do contrato.
16. DAS PENALIDADES
16.1 - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável
à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato, por dia excedente ao respectivo prazo.
16.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, garantida a prévia defesa,
poderá ser aplicada à contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº.
8.666/93 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicação das Leis Federais n. 12.232/2010 e 8.666/93,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 03 (três) dias úteis.
17.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder o recebimento e a abertura dos
envelopes contendo a proposta técnica, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
17.3 Eventuais recursos referentes à presente Tomada de Preços deverão ser
interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o conhecimento da
decisão correspondente, em petição escrita dirigida ao Presidente da Câmara
Municipal de Colombo, por intermédio da presidente da Comissão Permanente
de Licitações, sempre de forma fundamentada.
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17.4 Em face da pandemia COVID-19, os recursos deverão ser encaminhados
via e-mail, diretamente para a Comissão de Licitações, que acusará o
recebimento em e-mail de resposta.
17.5 Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, mediante
publicação em sítio eletrônico oficial da Casa na internet, que terão o prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para
impugná-lo.
17.6 Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a
Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente
instruído com a(s) respectiva(s) impugnação(ões), à Presidente da Câmara
Municipal de Colombo, que o decidirá em até 05 (cinco) dias úteis, contados de
seu recebimento.
17.7 Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou desprovido
de fundamentação.
17.8 Será franqueada aos interessados, desde a data de início do prazo para a
interposição de recursos ou impugnações, até seu término, vista dos autos desta
Tomada de Preços, no site da Câmara Municipal de Colombo.
17.9 Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação da licitante
e julgamento de propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão
Permanente de Licitações – motivadamente e se houver interesse para a
Contratante – atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras
decisões.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - Esclarecimentos referentes a presente licitação e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto,
somente serão prestados quando solicitados por escrito, dirigidos ao Presidente
da Comissão de Licitações pelo e-mail licitacoes@camaracolombo.pr.gov.br.
18.2 - Os interessados poderão obter o Edital na sala da Secretaria da Câmara
Municipal de Colombo, no endereço indicado no item 1.1 deste instrumento,
mediante solicitação formal, via e-mail da Comissão de Licitações, para
agendamento de dia e horário pertinente, devendo privilegiar-se o recebimento
do Edital e Anexos pela via eletrônica, no site da Câmara de Colombo, ou
diretamente por e-mail, em face das medidas sanitárias decorrentes da
pandemia COVID-19.
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18.3 - A Contratante, por meio da Comissão Permanente de Licitação, dará
conhecimento de sua resposta, por escrito, sobre os esclarecimentos adicionais
que venham a ser solicitados, antes da data referida no preâmbulo deste Edital,
preferencialmente por correio eletrônico.
18.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos no presente Edital, excluir-se-á o
dia de início e incluir-se-á o de vencimento.
18.5 - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições
apresentadas pelos proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos,
os termos deste Edital, e acima deste, a legislação aplicável.
18.6 - A Contratante reserva-se no direito de revogar, anular ou transferir o
presente certame, em caso de interesse público motivado.
18.7 - Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação e proponentes presentes,
podendo ser gravadas em áudio e vídeo cada uma das sessões, apresentando,
desde logo, os proponentes e credenciados presentes, autorização de gravação
de imagem e voz

Colombo, 15 de abril de 2021.

VAGNER BRANDÃO
Presidente

Integram o Edital os seguintes documentos:
ANEXO I – BRIEFING
ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO IV DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E RESPONSABILIDADES
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA
DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE COOPERATIVA
ANEXO VI - MODELO DE CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA
ANEXO VII - PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
ANEXO VIII - PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA PREÇO
ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO MANTÉM VÍNCULO FUNCIONAL
OU CONTRATUAL, DIRETO OU INDIRETO COM QUALQUER DAS
EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME.
ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO XI – TABELA DO SINAPRO-PR

ANEXO I - BRIEFING
BRIEFING
1. Introdução
As informações aqui apresentadas têm por objetivo fornecer o maior
número possível de elementos e orientações para que as agências possam fazer
a elaboração e o desenvolvimento do Plano de Comunicação que deverá ser
apresentado pelas participantes dessa licitação que visa à contratação de
Agência de Publicidade/Propaganda para solucionar o problema específico de
comunicação da Câmara Municipal de Colombo.
A execução dos serviços publicitários contratados tem como objetivo dar
ampla divulgação dos trabalhos, dos processos legislativos, além de fortalecer a
imagem institucional do Legislativo Municipal.
É desejável que as agências participantes conheçam a caracterização
geral e especificidades do município, sua formação histórica e peculiaridades
regionais, suas principais atividades econômicas, o quadro social e qualidade de
vida da população, visando adequar suas propostas de publicidade e
propaganda ao contexto do município de Colombo.
2. Informações Gerais da Câmara Municipal de Colombo
Nos municípios, o Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal,
composta por vereadores eleitos pelo povo. Também denominada Câmara de
Vereadores ou Poder Legislativo, é um poder independente, sendo um órgão de
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representação política, com as competências plenamente definidas nas
Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica do Município e em seu
Regimento Interno.
O Poder Legislativo é o mais representativo da comunidade, porque ali
está a maioria das correntes de pensamento da população, representando os
mais diversos setores da sociedade. Os eleitores delegam aos vereadores, à
Câmara Municipal, o poder/dever de cuidar das leis, desde sua elaboração até
o seu cumprimento.
Os vereadores são membros da Casa do Povo, eleitos por voto direto e
secreto a cada quatro anos. Eles devem estar atentos aos rumos do município e
cuidar dos interesses da comunidade.
Os parlamentares também representam o povo e defendem o bem
comum. Como agente político, acaba se transformando em um autêntico
“guardião da sociedade”, uma vez que estão mais próximos da população.
Além das funções definidas constitucionalmente, a Câmara Municipal tem
exercido nos últimos anos um papel destacado na intermediação junto ao
governo para o atendimento das necessidades em importantes áreas como
Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura, entre outros. Igualmente tem sido
chamada a mediar eventuais conflitos, quando interesses de determinados
setores se contrapõem às decisões governamentais.

3. As atribuições da Câmara Municipal de Colombo
As atribuições das Câmaras estão discriminadas na Lei Orgânica do
respectivo município e são desdobradas em cinco funções principais: função
legislativa, função administrativa, função fiscalizadora, função julgadora e função
de assessoramento.
A função legislativa é a principal, e consiste em elaborar as leis que são
da competência do município, discutir e votar os projetos que serão
transformados em leis que regem e organizam a vida da comunidade, entre
outras.
O Parlamento não pode legislar sobre assuntos que são de competência
e de responsabilidade da União e dos Estados. Exemplo de algumas dessas
competências municipais, sobre as quais as Câmaras Municipais legislam:
tributos municipais; concessão de isenções e benefícios fiscais; aplicação das
rendas municipais; elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos
anuais e dos planos plurianuais dos municípios; ocupação do solo urbano e
proteção do patrimônio municipal.
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A outra função é a fiscalizadora, que se realiza através da tomada de
contas do prefeito, dos pedidos de informações sobre atividades da
Administração Municipal, da convocação do prefeito ou de seus auxiliares diretos
para prestar informações sobre assuntos administrativos ou de comissões de
investigação ou de inquérito.
Consiste em fiscalizar as atividades e os atos do Poder Executivo,
fiscalizar o uso do dinheiro público, sempre em conformidade com o Tribunal de
Contas do Estado e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo até decidir
pela cassação do prefeito.
A Câmara tem a função julgadora nas hipóteses em que é necessário
julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores, quando praticam ações
político-administrativas previstas em lei, não condizentes com os interesses do
Município. Esses julgamentos podem concluir, inclusive, pela perda do mandato.
Outro julgamento é o das contas da Administração Pública.
A quarta função é a administrativa. O Poder Legislativo administra a sua
organização interna e a regulamentação dos seus serviços. Conta com seu
quadro próprio de servidores, que garantem o funcionamento de todos os
setores. Tem compras para fazer, contas a pagar, o Regimento Interno para
elaborar e definir o funcionamento da Câmara em plenário e nas comissões
legislativas, e ainda tem um plano próprio de cargos e salários.
Já a função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse
público ao Poder Executivo mediante indicações, pedidos de informações,
moções e requerimentos que não têm peso de uma lei, mas valem como
sugestão. Essa função é aplicada as atividades parlamentares de apoio e de
discussão das políticas públicas a serem implantadas por programas
governamentais via Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual (poder de emendar, participação da sociedade e a
realização de audiências públicas). Podemos citar como exemplos: aplicação de
recursos, construção e qualificação de escolas; sistema viário; moradia,
pavimentação asfáltica; conservação de ruas; limpeza de vias públicas;
iluminação pública; melhorias na educação; assistência à saúde; mais
segurança, saneamento básico, transporte coletivo, entre outras.
O Poder Legislativo também se faz atuante por meio de audiências
públicas, reuniões ordinárias e extraordinárias, sessões solenes, visitas guiadas,
além de intermediar encontros junto a entidades e representantes de classe. Por
meio dessas ações, os parlamentares propõem políticas públicas que visem à
melhoria da qualidade de vida da população e cumprem o papel de fiscalizadores
do Poder Executivo.

4. O Papel dos Vereadores
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Os vereadores são agentes políticos eleitos em eleição direta para
trabalhar no Legislativo Municipal. São representantes da população local,
devendo agir pelo interesse da comunidade, zelar pelo bem-estar do povo e pelo
bem comum da cidade pela qual foram eleitos.
Uma das características específicas é sua proximidade com o eleitor da
sua comunidade. Faz a intermediação do dialogo entre cidadão e poder público.
Os vereadores conhecem a realidade, as demandas sociais, os interesses, as
preocupações e os anseios, ouvem sugestões, reivindicações, denúncias,
reclamações, críticas e pedidos vindos da população, pois está mais próximo
dela e assim pode agir de forma mais eficaz.
Consciente de sua influência em decisões que beneficiem a todos, sua
atuação deve buscar meios para ajudar e contribuir para o desenvolvimento de
seu município, atuar em defesa dos interesses do bem-estar da coletividade e
da melhoria da qualidade de vida da população local.
Na condição de agente político e representante do povo devem
acompanhar as ações do Poder Executivo, principalmente em relação ao
cumprimento das leis, da boa aplicação e gestão do dinheiro público. Os edis
também fiscalizam se o prefeito e seus secretários estão colocando essas
demandas em prática.
Os políticos fazem suas proposições para serem debatidas em plenário e
aprovam esses pedidos na Câmara Municipal. Também discutem e votam
proposições de iniciativa do Poder Legislativo ou do Executivo.
Conhecendo os problemas locais, eles podem indicar soluções ao
prefeito, aos órgãos competentes ou apresentar projetos de lei que ajudem a
desenvolver a cidade. Buscam pelos instrumentos competentes, a solução para
os problemas e carências da comunidade em geral.
Além de participar das reuniões na Câmara, também auxiliam a
Administração Pública na proposição de projetos, indicações e/ou requerimentos
que estejam de acordo com os interesses da população.
Os parlamentares podem também solicitar a realização de visitas técnicas
acompanhadas por representantes da comunidade e do poder público para
conhecer os problemas de perto. Promovem audiências públicas abertas à
participação popular que reúnem as partes envolvidas para debater as questões
e encaminhar ações para resolvê-las.
São competências dos vereadores participarem de todas as discussões e
votar nas deliberações do Plenário; votar na eleição da Mesa Diretiva; concorrer
aos cargos da Mesa Diretiva; apresentar proposições; participar das Comissões
e usar da palavra em defesa das proposições apresentadas ou em oposição as
que julgarem prejudiciais ao interesse público.
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Como representante do povo, o vereador tem deveres, direitos e
limitações próprios da função. Eles não têm nenhum poder de execução
administrativa. Eles não executam obras e serviços públicos, não tem o poder
de construir escolas, asfaltar ruas ou contratar médicos, por exemplo. Os
parlamentares não podem fazer promessas à população, já que não tem poderes
para cumprir e/ou realizar obras, resolver problemas.
É uma prática comum a população ir até o vereador para fazer alguma
reivindicação pessoal ou assistencial. As pessoas confundem o vereador com o
prefeito. Para a população, quem pode e deve resolver os problemas, seja de
qualquer natureza, particular ou da vida pública da cidade, é o vereador. Tanto
o prefeito como o vereador só podem fazer aquilo que a lei determina, manda ou
autoriza.
A falta de informação por parte do eleitor, ou desinformação de quais
seriam, por lei, as atividades de um vereador para com a sociedade se deve em
parte tanto pelo próprio parlamentar que, na época de campanha promete, e, se
quando eleito não cumprir o eleitor vai reivindicar e, se eleito for, também cobra,
pois está cobrando o valor do seu voto.
Muitas críticas são feitas, mas os cidadãos não conhecem na verdade o
papel real do vereador na sociedade e na política. Essas críticas acabam por
denegrir a imagem da Câmara Municipal como um todo. Faz-se necessário
enfatizar e valorizar o papel e a imagem institucional da Câmara Municipal e dos
vereadores no município.
O vereador tem o papel de auxiliar a participação política e o exercício
pleno da cidadania, organizando e fortalecendo atividades comunitárias que
estimulem a participação popular.
Também é tarefa dos vereadores estimular constantemente todos os
membros da sociedade a compreender as atividades parlamentares e a
dinâmica que abrange o complexo andamento do processo legislativo, indo ao
encontro, portanto, da necessidade de trabalho de conscientização da
população.

5. Composição da Câmara Municipal de Colombo

A atual Legislatura (2021-2024) é composta por 17 vereadores eleitos
democraticamente para um mandato de quatro anos.
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NOME

PARTIDO

Anderson Ferreira da Silva

PT

Carlos Izidoro de Souza

PP

Dolíria Londregue Strapasson

PSD

Evandro Luiz França

REPUBLICANOS

Joel Bueno da Rocha

REDE

José Aparecido Gotardo

PSD

José Osmair Possebam

REDE

Marcos Antonio da Silva

PL

Nivaldo Paris

PDT

Odorico Giovani Strapasson

PTB

Paulo Cezar Heua

PSL

Renato Tocumantel

DEM

Rodrigo Marcel Coradin

PTC

Roger Rodrigues Germiniano

REPUBLICANOS

Sidinei Campos de Oliveira

DEM

Vagner Brandão

PP

Vitalino Camilo de Leris

PTC
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Conforme previsto no Regimento Interno, os trabalhos do Legislativo
colombenses são conduzidos por uma Mesa Diretora eleita a cada dois anos e
é composta pelos seguintes membros:
NOME
Vagner da Viação
Dolíria Londregue Strapasson

FUNÇÃO
Presidente
Vice-Presidente

José Osmair Possebam

1º Secretário

Evandro Luiz França

2º Secretário

Vitalino Camilo de Leris

3º Secretário

O Legislativo colombense conta também com sete Comissões
Permanentes que atuam em diversas áreas com a finalidade de propor e discutir
assuntos de relevância visando o desenvolvimento do município.
Estes colegiados, de caráter técnico-legislativo, analisam as proposituras
em seus aspectos jurídicos e de mérito, antes da matéria ser encaminhada para
votação em plenário.

6. Objetivos Institucionais
•

Promover o fortalecimento da democracia e dos poderes que a garantem
através da interação com o cidadão;

•

Estimular a participação popular no debate e na definição de políticas
públicas e prioridades sociais;

•

Contribuir para o conhecimento e a compreensão da legislação municipal;

•

Disseminar informações de interesse dos diversos segmentos sociais,
serviços e direitos dos cidadãos;
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•

Fortalecer a imagem institucional da Câmara Municipal de Colombo;

•

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

7. Divulgações das Atividades Parlamentares
O objeto do presente certame envolve a prestação de serviços
publicitários em caráter informativo, educativo e de orientação social, mediante
veiculação em blogs e jornais online locais, em conformidade com o disposto
no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, sendo vedado o custeio de publicidade
que, direta ou indiretamente, caracterize promoção pessoal de servidores
públicos ou agentes políticos.
As seguintes atividades precisam ser divulgadas:
a. Sessões Ordinárias
Público Alvo: Comunidade de todo o município de Colombo;
Meios a serem utilizados: blogs e jornais online (abrangência local);
Objetivo: levar ao conhecimento da comunidade, o trabalho realizado pelos
integrantes do Poder Legislativo. Matérias aprovadas e manifestações feitas
pelos parlamentares sobre questões de interesse público.
b. Sessões Extraordinárias
Público Alvo: Comunidade de todo o município de Colombo;
Meios a serem utilizados: blogs e jornais online (abrangência local);
Objetivo: Levar ao conhecimento da comunidade o trabalho desenvolvido nas
sessões e justificando o seu caráter extraordinário.
c. Sessões Solenes
Público Alvo: Convidados especiais e a comunidade em geral;
Meios a serem utilizados: blogs e jornais online (abrangência local);
Objetivo: Divulgar o evento para informação da comunidade, a respeito dos fatos
que determinaram a sua realização. Homenagear, parabenizar, entregar
honrarias ou agradecer a comunidade em geral ou homenageados.
d. Audiências Públicas
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Público Alvo: Autoridades de diferentes
comunidade e a população em geral;

escalões,

representantes

da

Meios a serem utilizados: blogs e jornais online (abrangência local);
Objetivo: Aprofundar o debate sobre questões de relevante interesse comunitário
e que requerem a participação de representantes de diferentes setores da
sociedade organizada.
e. Visite a Câmara
Público Alvo: alunos de escolas públicas, particulares, associações, entidades e
outras instituições presentes no município de Colombo;
Meios a serem utilizados: blogs e jornais online (abrangência local);
Objetivo: Promover a interação participativa, explicar as funções e o
funcionamento do Legislativo Municipal, além de realizar a aproximação dos
diversos setores da sociedade junto ao Parlamento.
8. Situação Problema de Comunicação
Dar maior publicidade e divulgação à sociedade colombense sobre o
papel da Câmara Municipal, as funções desempenhadas pelos vereadores e os
processos legislativos em trâmite na Instituição. Melhorar a imagem institucional,
além de conscientizar e fomentar a população em geral, para participar das
sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas, apresentar
sugestões e reivindicações, ter voz e vez na política legislativa do município.
9. Objetivos da Comunicação
Para o Legislativo, a Comunicação Social é um importante instrumento de
ação governamental, pois, através dela, o Legislativo e o Cidadão podem juntos
exercer democraticamente seus direitos e deveres, em prol do bem-estar da
população e da responsabilidade na gestão pública.
A Comunicação vem para criar, mostrar, divulgar, e, porque não dizer,
conscientizar a população sobre o que existe, o que está por vir e o que pode
ser melhorado, sempre com foco na via de mão dupla, onde a comunidade
também possa interagir com a o poder público, sugerindo, criticando, ou seja,
participando ativamente.
Ela deve estar focada em sua função real: informar, dar publicidade e,
sobretudo, desenvolver uma estratégia política eficiente, através dos veículos e
ferramentas que lhe são disponíveis e acessíveis.
Politicamente, hoje a atual gestão da Câmara Municipal de Colombo
procura aproximar-se do cidadão, através de uma comunicação que contenha
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os seguintes valores: compartilhamento de informação, respeito ao cidadão,
transparência das ações do Poder Legislativo, as transformações que já estão
em curso, apresentar informações claras, objetivas e eficientes de modo a
produzir conhecimento e esclarecimento, direcionados a toda a população
atendida pelas leis elaboradas e aprovadas pelo Poder Legislativo.
A Câmara Municipal pretende que a comunicação repercuta e consolide
as marcas que a atual gestão vem implementando: a da participação da
cidadania, através de mobilização dos vários segmentos da sociedade, e a da
transparência nas ações contribuindo para aumentar o respeito do cidadão ao
Poder Legislativo local, consolidando a sua credibilidade junto à comunidade.
Dessa forma, os serviços publicitários devem se nortear pelos conceitos
de inovação, dinamismo e transparência, destacando sempre as atividades
parlamentares de uma forma leve, objetiva e moderna.
A Publicidade deve ter caráter educativo, informativo, de orientação
social, de promoção e de valorização do Legislativo, de forma a atender à política
da Comunicação Social da Câmara Municipal, que tem como princípios básicos
a informação e a transparência dos procedimentos e a eficiência e a
racionalidade na aplicação dos recursos, com a avaliação sistemática dos
resultados.
10. Situação Atual
A população colombense possui pouco ou nenhum interesse em participar
ativamente das atividades e dos processos legislativos que tramitam na Casa de
Leis e/ou desconhece as funções desempenhadas pela Câmara Municipal, e
consequente dos vereadores.
Nota-se a necessidade de priorizar e difundir as informações junto à
população local, buscar a valorização do trabalho do Parlamento como
instituição, auxiliar na formação cidadã da comunidade para que o atual cenário
seja modificado.
11. Novos desafios para o Plano de Comunicação
A Comunicação Social é essencial ao processo democrático, cumprindo
o seu relevante papel de dar maior transparência aos atos do governo e de
integração da cidadania.
Estamos buscando uma comunicação que faça a interação com todos os
públicos da cidade, respeitando suas particularidades e visando sempre a
transparência, a participação e a prestação de serviço. Por isso, esse plano deve
ser simples, objetivo e coloquial, como manda uma boa comunicação direta, e
ao mesmo tempo, criativa e inovadora.
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Criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, em consonância com novas tecnologias e mídias sociais, visando à
expansão das mensagens e das ações publicitárias devem ser apresentadas
pelas agências proponentes.
12. Objetivo da Comunicação
Toda administração tem a obrigação de tornar transparentes todos os
seus atos, sua conduta e todas as suas pretensões visando sempre a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos. Dessa forma, a Comunicação Institucional
busca a melhoria contínua.
Nesse sentido, a área de Comunicação visa divulgar a atuação da Câmara
Municipal de Colombo, suas funções, seus projetos, fomentar a participação
popular no processo legislativo, a importância que exerce na vida da população
colombense, tendo como um de seus objetivos sedimentar, manter e fortalecer
a imagem institucional.
É preciso promover e ampliar a capacidade de informar a sociedade
colombense sobre as reais atribuições dos vereadores do município e dos
processos legislativos. Além de apoiar e fortalecer a imagem institucional da
Câmara, com ênfase sobre o exercício da cidadania pelos cidadãos,
incentivando e estimulando a participação da comunidade nas ações realizadas
pelo Poder Legislativo local.
Valorizar a cidadania, fomentar a cultura, trazer a comunidade para as
discussões de melhorias para a cidade e estreitar a relação
Câmara/Comunidade estão entre um dos principais objetivos da política de
comunicação da Câmara Municipal de Colombo.
Diante o exposto, se faz necessária a divulgação das ações
desenvolvidas pela Câmara Municipal com o propósito de informar o cidadão
sobre o trabalho desenvolvido pela Casa e, consequentemente, pelos
vereadores.
A informação dos atos públicos de forma clara e objetiva é de total
relevância para que a comunidade tenha consciência sobre o papel do vereador,
a importância da Câmara para o progresso municipal e, acima de tudo, para que
a população exerça de fato sua cidadania.
13. Ações que podem ser realizadas

Ações de conscientização política, de cidadania, de estímulo à
participação popular são desejadas pela Câmara Municipal de Colombo.
14. Público Alvo
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População de Colombo, de todas as classes sociais, para que possam
acompanhar e participar efetivamente dos trabalhos dos vereadores e das
atividades realizadas/promovidas pela Câmara Municipal. Os diversos públicos
a serem atingidos demandam pelo desdobramento do Plano de Comunicação
para que se alcancem os objetivos pretendidos.
15. Resultados
Aproximar cada vez mais os cidadãos colombenses do Poder Legislativo
a fim de possibilitar uma ampla participação da população nas atividades
desenvolvidas pela Casa de Leis, divulgar os processos legislativos, reforçar a
importância do papel da Câmara Municipal para o desenvolvimento do município
e de sua imagem institucional são os principais objetivos a serem alcançados
pelo trabalho realizado pela área de Comunicação.
16. Recursos Próprios da Comunicação
A Câmara Municipal de Colombo dispõe de endereço eletrônico na
internet para hospedagem de conteúdos (www.camaracolombo.pr.gov.br),
espaços para comunicação interna e as instalações físicas da própria Casa
Legislativa também podem ser utilizadas. Através desses instrumentos é que
são realizadas as divulgações dos trabalhos desenvolvidos pela Casa
atualmente.
17. Verba
Cada licitante utilizará como referencial máximo o montante de
R$200.000,00 (duzentos mil reais).
18. Observações Relevantes
• A Comunicação Publicitária deve se preocupar em observar as normas
para uso das marcas publicitárias do Poder Legislativo Municipal;
• Aplicar os recursos com eficiência e racionalidade;
• As ações devem ser informativas, educativas e estimular a participação
popular e a democratização da gestão pública;
• A campanha deve ter um conceito claro e apresentar uma justificativa que
atenda aos objetivos visados e mencionados no briefing;
• As marcas, símbolos e logotipos somente serão disponibilizados
mediante
pedido
de
solicitação
no
seguinte
e-mail:
licitação@camaracolombo.pr.gov.br;
• Outras informações sobre a Câmara Municipal de Colombo poderão ser
obtidas pelo site www.camaracolombo.pr.gov.br.
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Colombo

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .........................................., portador(a)
da Cédula de Identidade RG sob nº. ....................... e inscrito(a) no CPF/MF sob
nº. ....................................... a participar do procedimento de licitação, sob a
modalidade TOMADA DE PREÇO nº. XX/2021, instaurado pela Câmara
Municipal de Colombo, Estado do Paraná.

Na qualidade de representante legal da Proponente ...........................................,
outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de oferecer recurso
oral em sessão, ou renunciar ao direito de interposição deste. [outros poderes,
caso haja interesse, deverão estar expressos na presente carta]

........................................, em ... de ................. de 2021.
........................................................................................
(Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa proponente)

ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS
À
Comissão
de
Licitações
Referente a Tomada de Preços nº XX/2021 – Câmara Municipal de Colombo
1 - Preços sujeitos a valoração:
1.1 - Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços
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para
os
serviços
descritos:
a) desconto, a ser concedido à Câmara Municipal de Colombo, sobre os custos
internos dos serviços executados por esta licitante, baseados na tabela
referencial de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do
Paraná, referentes a peça e ou material cuja distribuição não nos proporcione o
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art.
11 da Lei nº 4.680/1965: ..........% (.................................por cento);
b) honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Colombo, incidentes
sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores, com a intermediação e supervisão desta licitante, referentes à
produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não nos
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos
termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965: ..........% (.................................por cento);
honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Colombo, incidentes
sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores, com a intermediação e supervisão desta licitante, referentes aos
serviços descritos nas alíneas abaixo: ..........%(........................por cento)
I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento pertinentes ao objeto do contrato,
exceto
no
tocante
a
pesquisas
de
pré-teste;
II. à reimpressão de peças publicitárias.
d) honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Colombo, incidentes
sobre os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores, com a intermediação e supervisão desta licitante, referentes à
criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das mensagens e das
ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias, cuja distribuição
não nos proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de
divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965: ..........%
(.................................por cento)
1.2 - Os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade e não nos
assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a
alegação
de
erro,
omissão
ou
qualquer
outro
pretexto.
1.3 - O prazo de validade desta Proposta de Preços é de ...... (por extenso) dias
corridos, contados de sua apresentação.
2 - Outras declarações:
39

2.1 - Estamos cientes e de acordo com as disposições alusivas a direitos
patrimoniais de autor e conexos, estabelecidas na Cláusula Décima da Minuta
de
Contrato
(Anexo
IX).
2.2 - Estamos cientes de que a Câmara Municipal de Colombo procederá à
retenção
de
tributos
e
contribuições
nas
situações
previstas
em
lei.
2.3 - Comprometemo-nos a envidar esforços no sentido de obter as melhores
condições nas negociações comerciais junto a fornecedores de bens e de
serviços especializados e a veículos de divulgação, transferindo à Câmara
Municipal de Colombo todas as vantagens obtidas, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 15 da Lei n.º 12.232/2010.
2.4 - Garantimos o pagamento integral dos valores devidos aos fornecedores de
bens e de serviços especializados e aos veículos de divulgação, após a
liquidação das despesas e o pagamento a cargo da Câmara Municipal de
Colombo.
2.5 – A propriedade literária e os direitos autorais correspondentes às
campanhas a serem realizadas serão cedidos à Câmara Municipal de Colombo,
para deles utilizar-se da forma que lhe aprouver, em decorrência do Contrato
que vier a ser firmado, sem qualquer ônus ou remuneração adicional.
2.6 - Firmamos o compromisso da de sempre negociar as melhores condições
de preço e transferir toda e qualquer vantagem obtida nas negociações de
preços ou condições de pagamento junto a veículos e a fornecedores;
2.7 - Todos os honorários sobre serviços especiais serão apurados com base no
valor de mercado;
2.8 - Aceitamos todas das condições deste Edital sem restrições de qualquer
natureza e se vencedora da licitação, executaremos os serviços de acordo com
as normas e especificações vigentes no Poder Legislativo Municipal
2.9 – Nos comprometemos em elaborar o material solicitado pela Câmara
Municipal de colombo no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da
solicitação da Contratante.
2.10 - Esta Proposta de Preços está em conformidade com o Edital da Tomada
de preços em referência e terá validade de 60 dias.
local e data
______________________________________________
nome completo da licitante, nome, cargo e assinatura dos representantes legais
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E RESPONSABILIDADES

Declaramos para os devidos fins, e sob as penas da lei, que, na qualidade de
Proponente no procedimento de licitação na modalidade Tomada de Preços, sob
nº XX/2021, instaurado pela Câmara Municipal de Colombo:

1) É de nossa responsabilidade a autenticidade de todos os
documentos
apresentados,
sujeitando-nos
a
eventuais
averiguações que se façam necessárias.
2) O cadastro que mantemos junto à Prefeitura de Colombo
encontra-se atualizado, inexistindo fato posterior, desde a última
atualização, capaz de impedir a habilitação desta empresa.
3) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
4) Eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de
alíquotas de tributos incidentes sobre os objetos fornecidos, em
função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante
a vigência do Contrato, ou outras razões diversas, serão
repassadas ao preço proposto para a presente licitação, em aditivo
a ser firmado entre as partes.
5) Garantimos a qualidade, idoneidade e origem lícita dos serviços
objeto do presente certame.
6) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto nesta
TOMADA DE PREÇOS, seu Edital e Anexos e executaremos os
serviços de acordo com as normas e especificações vigentes
neste Poder Legislativo Municipal
7) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com
o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
8) Para os fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n° 8666,
de 21 de junho de 1993, declaramos que não empregamos
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso
ou insalubre, nem tampouco menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

41

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data.

(Identificação e assinatura do Representante Legal da Empresa proponente,
com reconhecimento de firma)

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA,
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU SOCIEDADE COOPERATIVA

DECLARAÇÃO
(nome/razão social) __________________, inscrita no CNPJ nº
_________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
__________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº
_____________________ e CPF nº _______________________, DECLARA,
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser
( ) microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do artigo 3º da Lei
Complementar n° 123/2006,
( ) sociedade cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007,
E que não possui nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da
Lei 123/2006. Diante disto, requer os benefícios da Lei Complementar nº
123/2006 para participar do certame.

Colombo, _______ de _________ de 20___.

42

________________________________
Assinatura do representante legal da proponente
NOME:
RG:
CARGO:

ANEXO
VI
MODELO DE CÁLCULO PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
TOMADA DE PREÇO Nº ___/2021 – CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
PROPONENTE: ..................................................................................................
CNPJ: .................................................................................................................
ENDEREÇO: .....................................................................................................
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ........................ FONE/FAX: ....................................
A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de “liquidez
corrente” (LC) e “liquidez geral” (LG). Assim, a empresa deverá calcular os
referidos
índices
utilizando
as
fórmulas
constantes
do
quadro
abaixo.
Os índices calculados deverão acompanhar, obrigatoriamente, as
demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que
apresentarem
os
seguintes
resultados:
•
liquidez
corrente:
índice
maior
ou
igual
a
1,00
•
liquidez
geral:
índice
maior
ou
igual
a
1,00
MODELO DE CÁLCULO DE ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA
LC=
Ativo
Circulante
Passivo
Circulante
LG=
Ativo
Circulante+Realizável
a
Longo
Prazo
Passivo
Circulante
+
Exigível
a
Longo
Prazo
____________________,
________de
_______________de
2021.
______________________________________________
(Carimbo da empresa, nome e assinatura do representante legal)
OBS: A análise econômico financeira deverá ser calculada pela licitante e ser
emitida em papel timbrado da empresa, juntamente com a assinatura de seu
representante Documento deverá constar no envelope de Documentações.
ANEXO VII - PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
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TOMADA DE PREÇO Nº ___/2021 – CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
1 - Plano de Comunicação Publicitária – Nota Máxima = 60 pontos
AVALIADOR:
LICITANTE:
(Nesse caso de análise das vias não identificadas, colocar Agência 1,
Agência
2,
etc.)
Nome da Campanha:
Descrição

Faixa de Pontuação

Pontuação

Raciocínio Básico acuidade
de
compreensão:
I - Das características da
Câmara Municipal de
Colombo e das suas
atividades que sejam
significativas
para
a
comunicação publicitária;
II - Da natureza, da
extensão e da qualidade
das relações da Câmara
Municipal de Colombo
com seus públicos;

de 0 a 10 pontos

III
Do
problema
específico
de
comunicação da Câmara
Municipal de Colombo.
Estratégia
de
Comunicação
Publicitária:
I - A adequação do tema
e do conceito propostos à
natureza e a qualificação
da Câmara Municipal de de 0 a 20 pontos
Colombo
e
a
seu
problema específico de
comunicação;
II - A consistência lógica
e a pertinência da
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argumentação
apresentada em defesa
do tema e do conceito
propostos;
III - A riqueza de
desdobramentos
possíveis do conceito
proposto
para
a
comunicação da Câmara
Municipal de Colombo
com seus públicos;
IV - A adequação da
estratégia
de
comunicação publicitária
proposta para solução do
problema específico de
comunicação da Câmara
Municipal de Colombo;
V - A consistência lógica
e a pertinência da
argumentação
apresentada em defesa
da
estratégia
de
comunicação
publicitária/proposta;
VI - A capacidade de
identificar as opções de
abordagem publicitária e
acuidade na escolha da
melhor entre as possíveis
e/ou cogitadas;
VII - A capacidade de
articular
os
conhecimentos sobre a
Câmara Municipal de
Colombo e sobre o
problema específico de
comunicação,
os
públicos, os objetivos da
Câmara Municipal de
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Colombo e
disponível.

a

verba

Ideia
Criativa
I - Sua adequação ao
problema específico de
comunicação da Câmara
Municipal de Colombo;
II - A multiplicidade de
interpretações favoráveis
que comporta;
III - A cobertura dos
segmentos de público
ensejada
por
essas
interpretações;
IV - A originalidade da
combinação
dos
elementos
que
a
constituem;
V - A simplicidade da
forma sob a qual se de 0 a 20 pontos
apresenta;
VI - Sua pertinência as
atividades da Câmara
Municipal de Colombo e
a sua inserção na
sociedade;
VII - Os desdobramentos
comunicativos
que
enseja,
conforme
demonstrado
nos
exemplos
de
peças
apresentados;
VIII - A exequibilidade
das peças;
IX - A compatibilidade da
linguagem das peças aos
meios propostos.
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Estratégia de Mídia e
não Mídia:
I - O conhecimento dos
hábitos de consumo de
comunicação
dos
segmentos de público
prioritários;
II - A capacidade analítica
evidenciada no exame
desses hábitos;
III - A consistência do
plano
simulado
de
distribuição das peças
em relação as duas
alíneas anteriores;

de 0 a 10 pontos

IV - A pertinência, a
oportunidade
e
a
economicidade
demonstradas no uso
dos recursos próprios de
comunicação da Câmara
Municipal de Colombo;
V - A economicidade
aplicação da verba
mídia, evidenciada
plano
simulado
distribuição de peças;

da
de
no
de

VI - A otimização da
mídia
segmentada,
alternativa e de massa.

TOTAL
DO
PLANO
COMUNICAÇÃO
PUBLICITÁRIA

ITEM
DE de 0 a 60 pontos
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2-Capacidade
AVALIADOR:
LICITANTE:

de

Atendimento

Descrição
Capacidade
Atendimento:

–

Nota

Faixa de Pontuação

Máxima

=

20

pontos

Pontuação

de

I - O tempo de
experiência profissional
em
atividades
publicitárias;
II - A adequação das
qualificações
a
estratégia
de
comunicação publicitária
da Câmara Municipal de
Colombo, considerada,
nesse caso, também a
De 0 a 20 pontos
quantificação
dos
quadros;
III
A
estrutura
operacional disponível
durante a execução do
contrato e a qualidade
dos profissionais;
IV - A operacionalidade
do relacionamento entre
a Câmara Municipal de
Colombo e a licitante,
esquematizado
na
Proposta.
TOTAL
DO
CAPACIDADE
ATENDIMENTO

ITEM
DE de 0 a 20 pontos
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3
Repertório
2-AVALIADOR:
LICITANTE:

Descrição

–

Nota

Máxima

Faixa de Pontuação

=

10

pontos

Pontuação

Repertório:
a) A ideia criativa e sua
pertinência;
b)
A
clareza
exposição;

da De 0 a 10 pontos

c) A qualidade
execução
e
acabamento.

da
do

TOTAL
DO
CAPACIDADE
ATENDIMENTO

ITEM
DE de 0 a 10 pontos

4 - Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação – Nota Máxima = 10
pontos
2-AVALIADOR:
LICITANTE:
Descrição

Faixa de Pontuação

Pontuação

Relatos de Soluções de
Problemas
de
Comunicação:
I - A concatenação lógica
De 0 a 10 pontos
da exposição;
II A evidência de
planejamento
publicitário;
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III - A consistência das
relações de causa e
efeito entre problemas e
solução;
IV - A relevância dos
resultados
apresentados.
TOTAL
DO
CAPACIDADE
ATENDIMENTO

ITEM
DE de 0 a 10 pontos

ANEXO VIII- PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA PREÇO
TOMADA DE PREÇO Nº ___/2021 – CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
LICITANTE:
1. Percentual de desconto sobre os custos internos, baseado na tabela de preços
do
SINAPRO/PR:

Descrição

Pontuação sugerida

Desconto de 20%

02 pontos

Desconto de 30%

04 pontos

Desconto de 40%

06 pontos

Desconto de 50%

10 pontos

Desconto/Pontuação
proposta pela licitante

Desconto de 60% ou
20 pontos
mais
2. Perceptual de desconto sobre honorários referentes a produção de peças e
materiais, realizados por terceiros (sobre honorários de 15%):
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Descrição

Pontuação sugerida

Desconto/Pontuação
proposta pela licitante

Desconto de 0 %
(honorário equivalente a 02 pontos
15%)
Desconto
de
10%
(honorário equivalente a 04 pontos
13,5%)
Desconto
de
20%
(honorário equivalente a 08 pontos
12%)
Desconto de 33,3%
(honorário equivalente a 10 pontos
10%)

TOTAL DE PONTOS DA LICITANTE (Item 1 + Item 2):

ANEXO IX
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Declaração de que não mantém vínculo funcional ou contratual, direto ou
indireto com qualquer das empresas interessadas em participar do
presente certame.

(nome) __________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº
_____________________ e CPF nº _______________________declaro, para
os fins a que se destina, e para atendimento do que dispõe o artigo 37 da
Constituição Federal (princípios da impessoalidade e moralidade), sob minha
responsabilidade pessoal, e ciente das implicações legais nas esferas
administrativas, penal e civil, que NÃO MANTENHO vínculo funcional ou
contratual, direto ou indireto, com qualquer das empresas interessadas em
participar na licitação que será promovida pela Câmara Municipal de
Colombo/PR.

Colombo, _______ de _________ 20___.
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Anexo X

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO e A (razão social da licitante
vencedora).

Tomada de Preços nº XX/2021
Contrato nº........../2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, com sede na
___________, n.º ____, em ________, estado de __________, inscrita no CNPJ
(MF) sob o n.º __________, neste ato representado por _________, portador da
cédula de identidade RG n.º ____________, expedida pela ________, inscrito
no CPF (MF) sob o n.º __________, doravante designada CONTRATANTE.

CONTRATADA:
(razão social da licitante vencedora), com sede na
_____________, n.º ____, na cidade de _________, estado de _________,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º __________, neste ato representada por
________, portador da cédula de identidade RG n.º __________, expedida pela
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_________, inscrito no CPF (MF) sob o n.º ___________, doravante designada
CONTRATADA.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, para prestação de serviços
publicitários, a serem realizados na forma de execução indireta, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

1. LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS
1.1. O presente Contrato reger-se-á pelas disposições da Lei nº 4.680/65, da Lei
nº 8.666/93, com modificações posteriores e da Lei n.º 12.232/10.

1.2. Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste Contrato e
a ele se integram, o Edital de Tomada de Preços nº 02/2021 e seus Anexos,
assim como o processo administrativo 414/2021 bem como as Propostas
apresentadas pela CONTRATADA.

2. OBJETO
2.1. A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de Agência de
Propaganda para prestação dos serviços publicitários previstos no item 2.2.

2.2. A prestação de serviços publicitários ora contratados compreende:
I - Estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna,
intermediação e supervisão da execução externa, bem como a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação;
II - Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os
meios de divulgação nos quais serão difundidos os materiais e ações
publicitárias, ou sobre os resultados das campanhas realizadas; As pesquisas e
avaliações previstas neste inciso terão a finalidade específica de aferir o
desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação e de possibilitar a
mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas em
decorrência da execução do contrato.
III - A produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados;
54

IV - A criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos
efeitos das mensagens e das ações publicitárias.

2.3. A CONTRATADA atuará por ordem e conta da CONTRATANTE, em
conformidade com o art. 3º da Lei nº 4.680/65, na contratação de:

a) fornecedores de serviços de produção especializados ou não, necessários
para a execução técnica das peças, campanhas, materiais e demais serviços
conexos previstos no item 2.2, alíneas “a”, “b” e “c”;

b) veículos e outros meios de divulgação para a compra de tempo e espaço
publicitários, sem qualquer restrição de mídia.

3. VIGÊNCIA
3.1. O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de
sua assinatura, podendo esse prazo ser prorrogado, mediante acordo entre as
partes, por até quatro períodos iguais e sucessivos no limite máximo de 60
meses, nos termos do art. 57, inc. II da Lei n.º 8.666/93.

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes deste Contrato, nos primeiros 12 (doze) meses,
estão estimadas em R$ ______(_______), sendo tal valor definido de acordo
com a demanda, sem direitos ao Contratado pelo valor não utilizado;

4.2. As despesas referidas no item 4.1 correrão à conta da Dotação
Orçamentária n° 3.3.90.39.99.99 – demais serviços de terceiros – pessoa
jurídica.

4.3. Se a CONTRATANTE optar pela prorrogação do Contrato, consignará nos
próximos exercícios, em seu orçamento as dotações necessárias ao
atendimento das despesas previstas.
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4.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, utilizar
ou não a totalidade dos recursos previstos.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste
Contrato ou dele decorrentes:

5.1.1. Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada
qualidade.

5.1.2. Realizar - com recursos próprios e, quando necessário, mediante a
contratação de fornecedores e veículos - todos os serviços relacionados com o
objeto deste Contrato, observadas as especificações estabelecidas pela
CONTRATANTE.

5.1.3. A seu critério, a CONTRATADA poderá utilizar-se de sua matriz e/ou filiais
para serviços de criação e de produção, bem como de outros complementares
ou acessórios que venham a ser necessários, desde que garantidas as
condições ora acordadas.

5.1.4. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da
capacidade de atendimento, na elaboração dos serviços objeto deste Contrato,
admitida sua substituição por profissionais com experiência equivalente ou
superior.

5.1.5. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas
negociações comerciais junto a fornecedores e transferir à CONTRATANTE as
vantagens obtidas.
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5.1.5.1. O desconto de antecipação de pagamento será igualmente transferido à
CONTRATANTE, caso esta venha a saldar o compromisso antes do prazo
estipulado.

5.1.5.2. Serão transferidas à CONTRATANTE, as vantagens obtidas em
negociação de compra de mídia, incluídos os eventuais descontos e as
bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido
concedidos pelo veículo.

5.1.6. Fazer cotação prévia de preços para todos os serviços realizados por
fornecedores, observadas as seguintes disposições:

5.1.6.1. Apresentar 03 (três) propostas obtidas entre pessoas jurídicas
previamente cadastradas pela CONTRATANTE, nos termos do disposto no art.
14 da Lei n.º 12.232/10.

5.1.6.2. As propostas dos fornecedores serão coletadas, pela CONTRATADA,
em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e
realizada pela CONTRATANTE, sempre que o fornecimento do bem ou serviço
tiver valor superior a 0.5% (cinco décimos por cento) do valor total do Contrato.

5.1.6.3. Caso o fornecimento seja igual ou inferior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais), a CONTRATADA está dispensada do procedimento previsto no subitem
5.1.6.2 deste Contrato.

5.1.6.4. Se não houver possibilidade de obter 03 (três) propostas de preços, a
CONTRATADA deverá apresentar as justificativas pertinentes, por escrito.

5.1.7. Obter a aprovação prévia e expressa da CONTRATANTE, para autorizar
despesas com produção, veiculação ou qualquer outra relacionada com este
Contrato.
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5.1.8. Submeter a contratação de fornecedores, para a execução de serviços
objeto deste Contrato, em qualquer hipótese, à prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.

5.1.8.1. A contratação de serviços ou compra de material em empresas em que
a CONTRATADA ou seus empregados tenham, direta ou indiretamente,
participação societária ou qualquer vínculo comercial, somente poderá ser
realizada após comunicar à CONTRATANTE este vínculo e obter sua
aprovação.

5.1.9. As informações sobre a execução do Contrato, com os nomes dos
fornecedores de serviços e veículos, serão divulgadas em site aberto pela
CONTRATANTE, garantido o livre acesso por quaisquer pessoas.

5.1.9.1. A CONTRATANTE inserirá as informações sobre valores pagos pelos
totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação.

5.1.10. Entregar à CONTRATANTE, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente,
um relatório de despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior
e um relatório dos serviços em andamento, este com os dados mais relevantes
para uma avaliação do estágio em que se encontram.

5.1.11. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou
fatos desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA,
independentemente de solicitação.

5.1.12. Não caucionar ou utilizar o presente Contrato como garantia para
qualquer operação financeira.

5.1.13. Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na concorrência que deu origem a este ajuste.
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5.1.14. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus
empregados e, se e quando for o caso, com relação a empregados de
fornecedores contratados.

5.1.15. Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos
por ela, em decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições
devidas à Previdência Social, os encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de
acidentes de trabalho, os encargos que venham a ser criados e exigidos pelos
poderes públicos e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento
do objeto pactuado.

5.1.16. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de
estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas,
previdenciários e fiscais, quando não solicitado, a CONTRATANTE deverá
apresentar tal documentação trimestralmente.

5.1.17. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus
empregados e prepostos, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei,
relacionadas com o cumprimento do presente Contrato.

5.1.17.1. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a
CONTRATADA adotará as providências necessárias no sentido de preservar a
CONTRATANTE e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas
ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver
condenação, reembolsará à CONTRATANTE, as importâncias que esta tenha
sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar
da data do efetivo pagamento.

5.1.18. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na
legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou
direitos autorais, relacionadas com os serviços objeto deste Contrato.
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5.1.19. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, no que
tange ao objeto do presente Contrato, prestando os esclarecimentos solicitados
e atendendo às determinações efetuadas.

5.1.20. Manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das
peças publicitárias produzidas durante o período de 05 (cinco) anos após a
extinção do Contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas
neste Contrato ou dele decorrentes:

6.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
CONTRATADA;

6.1.2. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação
acerca dos serviços, excetuados os entendimentos orais determinados pela
urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no prazo de vinte quatro
horas úteis;

6.1.3. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;

6.1.4. Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;

6.1.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as
irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;

6.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
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6.1.7. Abrir, na internet, um site próprio para divulgação das informações sobre
a execução deste Contrato, conforme disposto no art. 16 e parágrafo único, da
Lei n.º 12.232/10.

7. FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO
7.1. A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e
verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no
todo ou em parte, quando não corresponderem ao desejado ou especificado.

7.1.1. A fiscalização dos serviços será exercida pelo gestor contratual, servidor
devidamente designado pela CONTRATANTE, que terá poderes, entre outros,
para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que
porventura venham a ser encontradas na execução deste Contrato.

7.1.1.1. Além das atribuições previstas neste Contrato e na legislação aplicável,
caberá ao gestor contratual verificar o cumprimento das cláusulas contratuais
relativas às condições da contratação de fornecedores e aos honorários devidos
à CONTRATADA.

7.2. A fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade,
única, integral e exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos
serviços a ela incumbidos.

7.3. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer
serviço, incluído o de veiculação, considerado não aceitável, no todo ou em
parte, seja refeito ou reparado nos prazos estipulados pela fiscalização, sem
ônus para a CONTRATANTE, e a expensas dos fornecedores e veículos por
eles responsáveis.

7.4. A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por
contratados por ela diretamente, não a desobrigará de sua responsabilidade
quanto à perfeita execução dos serviços contratados.
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7.5. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e
completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo
informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos serviços
em execução e atendendo às observações e exigências apresentadas pela
fiscalização.

7.6. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da
CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos
os documentos que digam respeito aos serviços prestados à CONTRATANTE.

7.7. A CONTRATANTE realizará, semestralmente, avaliação da qualidade do
atendimento, do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos
esforços de comunicação sugeridos pela CONTRATADA, da diversificação dos
serviços prestados e dos benefícios decorrentes da política de preços por ela
praticada.

7.7.1. A avaliação semestral será considerada pela CONTRATANTE para
aquilatar a necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade
dos serviços prestados; para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a
qualquer tempo, rescindir o presente Contrato; para fornecer, quando solicitado
pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de
prova de capacitação técnica em licitações.

8. REMUNERAÇÃO
8.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte
forma:

8.1.1. Honorários de ........ % (..... por cento), incidentes sobre os custos
comprovados e previamente autorizados de serviços realizados por
fornecedores, com a efetiva intermediação da CONTRATADA, referentes à
produção e à execução técnica de peças, campanhas e materiais publicitários.
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8.1.1.1. Esses honorários serão calculados sobre o preço efetivamente faturado,
a ele não acrescido o valor dos tributos cujo recolhimento seja de competência
da CONTRATADA.

8.1.2. Honorários de ..... % (.... por cento), quando a responsabilidade da Agência
limitar-se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou suprimento;

8.1.3. ............(......... por cento) dos valores previstos na tabela de preços do
Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná, utilizando a tabela
xxxxxxxxxxxxxxxxx, a título de ressarcimento dos custos internos dos trabalhos
realizados pela própria CONTRATADA.

8.1.4. Os layouts, roteiros e similares reprovados não serão cobrados pela
CONTRATADA.

8.2. Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA, ou de
seus representantes serão de sua exclusiva responsabilidade. Eventuais
exceções, no exclusivo interesse da CONTRATANTE, poderão vir a ser
ressarcidas por seu valor líquido e sem cobrança de honorários pela
CONTRATADA, desde que antecipadamente orçadas e aprovadas pela
CONTRATANTE.

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

9. DESCONTO DE AGÊNCIA
9.1. Além da remuneração prevista na Cláusula Oitava, a CONTRATADA fará
jus ao desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação, em
conformidade com o art. 11 da Lei nº 4.680/65.
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9.2. Os frutos dos planos de incentivos eventualmente concedidos pelos veículos
de divulgação, para todos os fins de direito, constituem receita própria da
CONTRATADA, nos termos do disposto no art. 18 da Lei n.º 12.232/10.

10. DIREITOS AUTORAIS
10.1. A CONTRATADA cede à CONTRATANTE os direitos patrimoniais do autor
das ideias (incluídos os estudos, análises e planos), campanhas, peças e
materiais publicitários, de sua propriedade, de seus empregados ou prepostos,
concebidos e criados em decorrência deste Contrato.

10.1.1. O valor dessa cessão é considerado incluído nas modalidades de
remuneração definidas na Cláusula 8 deste Contrato.

10.2. Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam
direitos de autor e conexos, a CONTRATADA solicitará dos fornecedores
orçamentos que prevejam a cessão dos respectivos direitos patrimoniais pelo
prazo definido pela CONTRATANTE.

10.2.1. A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos
direitos de autor e conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de
cessão e condicionará a contratação ao estabelecimento, no ato de
cessão/orçamento/Contrato, de cláusulas em que o fornecedor garanta a cessão
pelo prazo definido pela CONTRATANTE em cada caso.

10.2.1.1. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o
percentual a ser pago pela CONTRATANTE em relação ao valor original dos
direitos patrimoniais de autor e conexos será de no máximo 50% (cinquenta por
cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o percentual máximo será
obtido pela regra de três simples.

10.2.1.1.1. O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como
parâmetros básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso,
no máximo, a variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGPDI), da Fundação Getúlio Vargas, desde que decorrido pelo menos um ano da
cessão original dos direitos.
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10.3. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão dos direitos
patrimoniais de autor e conexos será sempre considerada como já incluída no
custo de produção.

10.4. A CONTRATADA se obriga a fazer constar dos respectivos ajustes que
vier a celebrar com fornecedores, nos casos de tomadas de imagens sob a forma
de reportagens, documentários e similares, que não impliquem direitos de
imagem e som de voz, cláusulas escritas estabelecendo:

10.4.1. Que a CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, pelo prazo
de 5 (cinco) anos, cópias das imagens contidas no material bruto produzido, as
quais deverão ser entregues em Betacam e em DVD, mediante ajuste dos custos
envolvidos.

10.4.2. A cessão dos direitos patrimoniais do autor desse material à
CONTRATANTE, que poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos, diretamente
ou por intermédio de terceiros, durante a vigência deste Contrato, sem que lhe
caiba qualquer ônus perante os cedentes desses direitos.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA, acompanhada quando for o caso,
das Notas Fiscais/Faturas emitidas pelos fornecedores e veículos em nome da
CONTRATANTE, a/c da CONTRATADA.
11.2. O pagamento será efetuado mediante transferência bancária, devendo a
CONTRATADA informar o Banco, Agência e o número da conta corrente em
que deverá ser efetuado o crédito, o qual ocorrerá até o 7º (sétimo) dia útil, após
aceitação das Notas Fiscais/Faturas da seguinte forma:

11.2.1. Veiculação: mediante apresentação dos documentos de cobrança,
tabelas de preços dos veículos e respectivos comprovantes de veiculação, em
até trinta dias após o mês de veiculação;
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11.2.2. Produção e execução técnica de peças, campanhas e materiais
publicitários: mediante apresentação dos documentos de cobrança,
demonstrativos de despesas, e respectivos comprovantes, em até trinta dias
após o mês de produção;

11.2.3. Outros serviços realizados por fornecedores, referentes a pesquisas de
pré-teste e pós-teste – vinculadas à concepção e criação de campanhas, peças
e materiais publicitários – e à elaboração de marcas, de expressões de
propaganda, de logotipos e de elementos de comunicação visual: mediante a
entrega dos serviços solicitados, dos documentos de cobrança e respectivos
comprovantes, nos prazos ajustados por ocasião da solicitação de cada serviço.

11.3. Os documentos de cobrança e demais documentos necessários ao
reembolso de despesas deverão ser encaminhados ao seguinte endereço: Rua
Francisco Busato, 8005, Centro, Colombo-PR, com antecedência mínima de dez
dias da data do vencimento, dos quais deverão constar a citação ao Contrato nº
....../2021 e a manifestação de aceitação do gestor contratual:

11.4. Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, a
CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções,
ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida.

11.4.1. Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

11.5. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente
por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

11.6. Os pagamentos a fornecedores e veículos serão efetuados, pela
CONTRATADA, imediatamente após a compensação bancária dos pagamentos
feitos pela CONTRATANTE.
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11.6.1. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela CONTRATADA, de prazos de pagamento, serão de sua
exclusiva responsabilidade.

11.6.2. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE um relatório com
datas e valores dos pagamentos realizados a fornecedores e veículos, até o dia
10 do mês subsequente ao do pagamento.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução
ou mora na execução, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:
I. Advertência;

II. Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a contar do
primeiro dia útil da data fixada para a entrega do serviço, calculada sobre o valor
do serviço em atraso, até o máximo de 10 % (dez por cento);

III. Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado deste Contrato,
cumulativa com as demais sanções, por infração a quaisquer outras de suas
cláusulas.
IV. Suspensão temporária de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Colombo, incluídos os poderes executivo e legislativo, pelo prazo de até 2 (anos)
anos;

V. 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 resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada.

12.2. A critério da CONTRATANTE, as sanções previstas nos incisos "I”, “IV" e
"V" do item 12.1, desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as
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previstas nos incisos “II” ou “III”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA,
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

12.3. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas
que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.

12.5. 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.
12.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da data do recebimento da comunicação pela CONTRATADA.

13. RESCISÃO
13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art.
77 e 78 e nas formas estabelecidas no art. 79, todos da Lei nº 8.666/93.

13.2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma
remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas
pela CONTRATANTE e comprovadamente realizadas pela CONTRATADA,
previstas no presente Contrato.

13.3. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras
agências de propaganda, caberá à CONTRATANTE decidir sobre a
continuidade do presente Contrato.

13.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93, não dará
à CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de
68

interpelação judicial ou extrajudicial, com a exceção do que estabelece o art. 79,
§ 2º, da referida Lei.

13.5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos
decorrentes deste Contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das
sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. A CONTRATADA guiar-se-á pelo Código de Autorregulamentação
Publicitária, com o objetivo de produzir publicidade que esteja de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor. incluir Lei de Acesso a Informação (nº.
12.527), Lei Geral de Proteção de Dados (13.709), e art. 37, §1º, da CF; e demais
leis vigentes, a moral e os bons costumes.

14.2. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Contrato e
de seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial do Município de ______, a
suas expensas, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

14.3. O presente Contrato poderá ser denunciado e, em consequência,
encerrado unilateralmente pela CONTRATANTE, após decorridos cento e
oitenta dias de sua vigência, mediante notificação por escrito à CONTRATADA,
com antecedência mínima de sessenta dias.

14.4. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos
previstos em outras leis, os constantes da Lei nº 8.666/93, que a CONTRATADA
aceita e a eles se submete, inclusive a CONTRATANTE submente a possíveis
alterações contratuais constantes no artigo 65 da respectiva lei.

14.5. A omissão ou tolerância das partes - em exigir o estrito cumprimento das
disposições deste Contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente - não
constituirá novação ou renúncia nem lhes afetará o direito de, a qualquer tempo,
exigirem o fiel cumprimento do avençado.
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15. CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos relacionados a este Contrato regular-se-ão pelos
preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma dos arts.
54 e 55, inciso XII, da Lei n.º 8.666, de 1993, bem como a legislação indicada no
preâmbulo do presente Contrato.

16. FORO
16.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato que não possam ser
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Juízo da Justiça
de Colombo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Sempre privilegiada a resolução das pendências pela via da mediação ou da
conciliação.

E, por estarem assim justos e contratados firmam as partes o presente contrato
em três vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo nomeadas, para
que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Colombo-PR, ... de ......... de 2021.

CONTRATANTE
Presidente

CONTRATADA
Responsável legal

Testemunhas (nome/CPF):

1ª ___________
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2ª ___________

ANEXO XI – TABELA DO SINAPRO-PR

a viabilidade da implementação do pregão na câmara municipal de colombo com
observância ao projeto de lei 4.253/2020.
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