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EDITAL DE LICITAÇÃO 002/2013 
 

PARTE A –  PREÂMBULO 
 
 

I. Regência legal: 

Lei Federal n. 12.232/10 e Lei Federal n. 8.666/93 e Legislação Pertinente. 
 
 

II. Repartição interessada e setor: 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
 
 

III. Número de ordem:  IV. Processo administrativo n.: 

Carta Convite N. 01/2013  Licitação n. 002/2013 
 

V. Finalidade da licitação/objeto: 
           Contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços de comunicação 

social e institucional da Câmara Municipal de Chopinzinho. 
 

VI. Tipo de licitação:  VII. Certificado de Registro Cadastral: 
 

Menor Preço 
(    ) Por item   Empresa especializada no serviço de comunicação, 

publicidade e propaganda. (    ) Por lote 
( X ) Global 

 
 

VIII. Forma de fornecimento:  IX. Prazo de entrega do objeto 
Aquisição (    ) Única  ( X ) Imediata (até 15 dias) 

( x ) Parcelada   
 

X. Local, data e horário para início da sessão pública da licitação: 

Endereço: 
 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Chopinzinho  
- Rua Presidente Dutra, 4241 - Centro – Edifício Centro Médico - Chopinzinho-PR. 

Data: 10 de setembro de 2013 Horário: 9h30min - Horário de Brasília 
 
 

XI. Dotação orçamentária: 
Unidade Gestora: Fonte:  Projeto/Atividade:  Elemento de despesa:  

Câmara 01.01  01010310001.2.001 3390.39 
 
 

XII. Patrimônio líquido mínimo necessário: 

( X )  
 
 

  XIII. Local, horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este edital: 

LICITANTE E DESIGNAÇÃO: ROSE HELENA KURPEL – PORTARIA N. 010/2013 

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE DUTRA, 4241, SALA 41 E 44 - CENTRO – EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO – 3º ANDAR 

HORÁRIO: 8 ÀS 11:30 – 13:30 ÀS 17:30 HORAS   TEL.: (46) 3242 1686  E-MAIL: CMCH@BRTURBO.COM.BR 
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PARTE B  –  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
2 – OBJETO 
 
 2.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de agência de 

publicidade e propaganda para prestação de serviços de comunicação social e 
institucional da Câmara Municipal de Chopinzinho, envolvendo as áreas de 
propaganda e publicidade, abrangendo trabalhos de criação, distribuição, 
publicidade e veiculação de peças de caráter informativo, educativo e de 
orientação social para a Câmara Municipal de Chopinzinho, (Anexo I), conforme 
descrição dos serviços constantes no Termo de Referência (Anexo IX). 

 
2.2 – Todos os direitos relativos aos produtos de comunicação e outros 
abrangidos pelo objeto desta licitação, inclusive as peças publicitárias, 
pertencerão a contratante.  

 
 3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 3.1 - Somente poderão participar desta Licitação as empresas: 
 
 3.1.1 – Estabelecidas no país, do ramo pertinente ao objeto da licitação, que 

satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital.  
 
 3.2 - Não poderão participar desta Licitação: 
 
 3.2.1 – As empresas cuja falência tenha sido decretada, em concurso de 

credores, em dissolução, em liquidação e em consórcio de empresas, qualquer 
que seja sua forma de constituição. 

  
 3.2.2 - As empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas 

inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal. 

 
 3.2.3 – Não será permitida a participação de Agências consorciadas. 
 
 3.3 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no 

preâmbulo deste Edital, dois envelopes devidamente fechados e lacrados, 
contendo no ENVELOPE n° 01, a Proposta Técnica conforme solicitado no 
item 6, junto com a Proposta de Preço, conforme solicitado no item 6.5 deste 
edital e no ENVELOPE nº 02 a Habilitação, conforme item 5 deste Edital, 
sendo que, deverão conter, na parte externa os seguintes dizeres: 



 

Licitação nº 02/2013  Carta Convite nº 01/2013       -fls. 3 - 
  

 Envelope n° 01 – PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO 
         Carta Convite nº 01/2013 e Licitação nº 02/2013  
         Razão Social: 
 CNPJ: 
 Endereço/Telefone: 
 
 Envelope n°02 – HABILITAÇÃO  
 Carta Convite n° 01/2013 e Licitação nº 02/2013 
         Razão Social: 
 CNPJ: 
 Endereço/Telefone:  
  
 3.4 – A Comissão de Licitação receberá em sessão pública no dia 10 de 

setembro de 2013, às 9h30min, na Câmara Municipal de Chopinzinho, 
localizada na Rua Presidente Dutra, 4241, Sala 44 – Centro – Edifício Centro 
Médico, 3º andar, os documentos de habilitação, proposta técnica e proposta 
de preço em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e rubricados no lacre, 
identificados e endereçados. 

 
 3.5 – Todos os elementos contidos nos envelopes deverão seguir a sequência 

do Edital. Aqueles que não forem certidões ou cópias de atos deverão ser 
digitados com clareza, em papel timbrado, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas. 

 
   3.6 – Uma vez entregues os envelopes não serão considerados cancelamentos, 

retificações, alterações ou acréscimos de novas documentações. 
 
 3.7 – Somente serão recebidos os documentos acondicionados nos respectivos 

envelopes. 
 
 4 – DO CREDENCIAMENTO 
 
 4.1 – Para manifestação nas reuniões, assinaturas em atas e demais 

documentos, a empresa participante poderá se fazer representar por pessoa 
devidamente credenciada através de documento hábil, assinado por 
representante legal da empresa, identificando o credenciado, que se 
apresentará munido do documento de identidade. 

  
4.1.1 - As pessoas interessadas não credenciadas poderão acompanhar as 
sessões de abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
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 4.2 - O credenciamento deverá conferir ao credenciado amplos poderes, 
inclusive para renúncia do direito de recorrer. 

 
 4.3 – O documento de credenciamento será retido pela Comissão de Licitação 

e juntado ao processo licitatório. 
 
 4.4 – Do procedimento de conferência do credenciamento: 
 a) iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes de documentos, a 

Comissão de Licitação procederá à conferência do credenciamento dos 
representantes dos licitantes; 

 b) será indeferido o credenciamento sempre que ao forem apresentados os 
documentos necessários à identificação do interessado ou não for demonstrada 
sua condição de representante do licitante; 

 
 5 – HABILITAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE n° 02) 
 
 5.1 – Nesta fase serão analisadas as características dos interessados no que se 

refere à Qualificação Técnica, Qualificação Econômica – Financeira e 
Regularidade Fiscal.   

 
 5.2 – A comprovação da regularidade fiscal compreenderá a apresentação dos 

seguintes documentos: 
 A – Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 
 B – Prova de Regularidade relativa á Seguridade Social (INSS); 
 C – Prova de Regularidade quanto aos Tributos e Contribuições Federais, 

expedidas pela Receita Federal; 
 D – Prova de Regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal, se 

for o caso, onde o licitante tiver sede; 
 E – Prova de Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 F – Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Municipal, da sede do 

licitante; 
 G – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

 H – Declaração para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 
1999, conforme Anexo V. 

 I – Declaração constante do Anexo VII, devidamente assinada, atestando o 
conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital e seus anexos. 
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 J – Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os 
impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas 
diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto licitado, nos termos do 
Anexo VIII deste Edital. 

 
 5.3 – A comprovação da qualificação técnica compreenderá a apresentação dos 

seguintes documentos:  
 A – 03 (três) atestados de experiência anterior fornecido por 03 (três) veículos 

de comunicação, sendo 01 (um) de jornal e 02 (dois) de rádio, contendo 
informações quanto ao desempenho da Agência nas relações com os veículos; 
B – currículos dos diretores e principais executivos técnicos da Agência, bem 
como apresentação das equipes de atendimento, criação, produção gráfica e 
RTCV, que vão atender à conta; 

 C – relação dos atuais clientes comprovada mediante declarações que atestem 
a prestação de serviços.  
D – Cópia do Certificado de Qualificação Técnica de Funcionamento expedido 
pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP, dentro do prazo de 
validade. 
 

   5.4 – A comprovação da qualificação econômica financeira compreenderá a 
apresentação dos seguintes documentos:  

 A – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, contendo necessariamente o Termo de Abertura e Termo de 
Encerramento; 

 B – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 
pessoa física; 

 C – Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do 
art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação. 

  
 5.5 – A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em:  
 A – Cédula de identidade; 

B - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 C – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 D – Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício. 
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 5.6 – Caso o órgão expedidor não declare a validade do documento, esta será 

de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão; 
 
 5.7 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela 
Comissão Especial de Licitação da Câmara Municipal de Chopinzinho. Não serão 
aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações 
nelas contidas por parte desta mesma Comissão de Licitação. 

 Obs. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão observar o seguinte: 

 a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 

 b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial; 

1. Se a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/ fornecedora for a 
filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz 
e da filial; 

 c) “Serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz”. 

 

6 – PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE n°01)  

6.1 - As propostas técnicas serão apresentadas em 3 (três) envelopes distintos, 
destinados um para a via não identificada do plano de comunicação publicitária, 
um para a via identificada do plano de comunicação publicitária e outro para as 
demais informações integrantes da proposta técnica.  

6.1.1 - O envelope destinado à apresentação da via não identificada do plano 
de comunicação publicitária será padronizado e fornecido previamente pelo 
órgão ou entidade responsável pela licitação, sem nenhum tipo de 
identificação.  

6.1.2 - A via identificada do plano de comunicação publicitária terá o mesmo 
teor da via não identificada, sem os exemplos de peças referentes à ideia 
criativa. 

6.2 – O Plano de Comunicação Publicitária será composto pelos seguintes 
elementos: 
 
6.2.1 – Raciocínio básico, sob a forma de texto, que apresentará um 
diagnóstico das necessidades de comunicação publicitária da entidade licitante, 
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a compreensão do proponente sobre o objeto da licitação e os desafios da 
comunicação a serem enfrentados. 
 
6.2.2 – Estratégia de comunicação, sob a forma de texto, que indicará e 
defenderá as linhas gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar os 
resultados e metas de comunicação desejadas pela entidade licitante. 
 
6.2.3 – Ideia criativa, sob forma de exemplos de peças publicitárias, que 
corresponderão à resposta criativa do proponente aos desafios e metas por ele 
explicitados na estratégia de comunicação publicitária.  
 
6.2.4 – Estratégia de mídia e não mídia: contendo no máximo 10 (laudas) 
com até 25 (vinte e cinco) linhas, fazendo uma exposição da concepção básica 
da Agência, utilizando como base o Briefing (Anexo II), sobre a função da 
publicidade no contexto da comunicação social de uma instituição pública, seus 
objetivos fundamentais e a estratégia de comunicação publicitária por ela 
sugerida e em função da verba disponível indicada no instrumento 
convocatório, identificada por tabela, planilha e por quadro resumo, que 
identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas 
quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação. 
 
6.3 - Portifólio: exemplares ou cópias de trabalhos criados e produzidos pela 
Agência, num limite mínimo de 05 (cinco) e máximo de 10 (dez) peças de 
qualquer tipo, podendo ser apresentado de forma eletrônica. 
 
6.3.1 – Não serão considerados, nem apreciados no portifólio (6.3) quaisquer 
materiais ou peças não solicitadas (exemplo: lay-outs, story boards, peças 
fonográficas, etc.). 
 
6.4 – A Comissão de Licitação poderá, a qualquer tempo, solicitar a 
comprovação dos dados citados na PROPOSTA TÉCNICA ao próprio interessado 
ou aos órgãos e entidades indicadas. 
 
6.5 – A PROPOSTA DE PREÇO, deverá conter em seu interior 
obrigatoriamente e sob pena de desclassificação da licitante, o seguinte: 
 
a) O prazo concedido à Câmara para pagamento à agência relativo a custos de 
serviços, comissões e honorários, respeitando os limites estabelecidos pela Lei 
8.666/93 com suas modificações posteriores. 
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6.6 – Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
 
6.7 – A proposta de preço deverá indicar, ainda: 

 
a) O prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data da entrega das propostas, nos termos do § 
3° do artigo 64 da Lei de Licitações; 
b) Que os tributos e todos os demais encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciários e comerciais incidentes sobre o contrato serão de 
responsabilidade do licitante que vier a ser contratado. 

 
6.8 – Serão desclassificadas: 
 
a)      As propostas que não atenderem as exigências deste Edital; 
b) As propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, na 
forma do subitem 6.6 deste Edital, ou as que estiverem acima do valor 
praticado pelo mercado. 
 
6.9 – A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento 
escrito à Comissão de Licitação, antes da abertura do envelope de habilitação 
desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pela Comissão. 
 
6.10 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, 
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
6.11 – A apresentação da proposta de preço implicará na aceitação integral 
dos termos e condições deste Edital. 
 
7 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
7.1 – O prazo de vigência do contrato de prestação dos serviços será de 12 
(doze) meses, a partir da assinatura do contrato, prorrogável, por acordo entre 
as partes, de acordo com o inciso II do Artigo 57 da Lei federal 8.666/93. 
 
7.2 – O conteúdo da presente Licitação, bem como, as propostas do licitante 
vencedor fará parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 
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7.3 – O não cumprimento das obrigações contratuais e demais condições 
constantes do edital sujeitará a contratada às penalidades previstas nos artigos 
81, 86, 87 e 88, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 
Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
8 – DO PROCEDIMENTO 
 
Os trabalhos da Comissão Especial de Licitação seguirão os seguintes trâmites:  
 
8.1 - Os envelopes “PROPOSTA TÉCNICA”, “PROPOSTA DE PREÇO” e de 
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos nas datas e horários definidos no item X 
do Preâmbulo deste edital. 
 
8.2 – Os envelopes “PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA DE PREÇO” 
serão abertos primeiramente pela Comissão Especial de Licitação para 
classificação, todos os elementos neles contidos serão rubricados, após serão 
colocados a disposição dos presentes para exame e eventuais impugnações 
para que a Comissão de Licitação possa avaliar as propostas. 
 
8.2.1 - Serão abertos na data e horário referidos no item X do Preâmbulo deste 
Edital, os envelopes com documentos de habilitação, apresentados apenas 
pelos licitantes classificados no julgamento final das propostas, nos termos do 
inciso XI do art. 11 da Lei 12.232/10 e, depois de rubricados pelos membros da 
Comissão de Licitação, sendo postos à disposição dos presentes para exame e 
eventuais impugnações. 
 
8.3 – Somente serão considerados habilitados os proponentes que, no exame 
da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO atenderem a todas as exigências 
constantes no item 5 deste edital. 
 
8.4 – O julgamento da presente Licitação, em todas as suas fases, será 
efetuado pela Comissão Especial de Licitação da Câmara Municipal de 
Chopinzinho.  
a) Proceder à abertura dos envelopes em reuniões públicas e de prévia 
ciência dos licitantes; 
b) Examinar os documentos apresentados em confronto com as exigências 
deste edital, devendo recusar a participação das interessadas que deixarem de 
atender as normas e condições aqui fixadas; 
c) Examinar as propostas dos licitantes julgados habilitados, rejeitando 
aquelas que contrariarem as normas e condições deste edital; 
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d) Aguardar o decurso dos prazos recursais antes de passar à fase 
subsequente, salvo renúncia expressa do direito de recorrer, manifestada por 
todos os licitantes; 
e) Lavrar ata circunstanciado de todas as reuniões da Comissão de Licitação; 
f) Analisar recursos porventura interpostos por licitantes e rever sua 
decisão ou, caso não o faça, fazê-lo subir devidamente informado ao sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Chopinzinho; 
g) Organizar mapa ou quadro classificatório das propostas dos licitantes 
habilitados; 
h) Lavrar ata circunstanciado de todos os atos de julgamento, indicando a 
proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de Chopinzinho, de acordo 
com os critérios de julgamento estabelecidos no edital. 

 
8.5 – Será fundamentada a decisão que julgar qualquer licitante não habilitado. 
 
8.6 – A manifestação dos representantes dos licitantes somente se dará após o                                                       
franqueamento pela Comissão de Licitação. A manifestação de pessoa não 
credenciada ou intempestiva poderá, a critério da Comissão de Licitação, 
acarretar o convite para que o manifestante se retire da sala de reuniões.   
 
8.7– Qualquer manifestação contrária à inabilitação ou habilitação de   
Proponentes, pelos interessados, poderá ser feita durante as reuniões, no   
momento determinado para tal pela Comissão de Licitação e através de pessoa 
devidamente credenciada na forma do disposto no item 4 deste edital.  
 
8.8 – Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de qualquer 
recurso, contado da data da publicação, nos termos do art. 109, I, da Lei 
8.666/93, com suas modificações posteriores. 
 
8.9 – Ocorrendo renúncia expressa de eventuais recursos, decididos os 
eventualmente interpostos ou decorrido o prazo para sua interposição, a 
Comissão de Licitação passará à fase seguinte do certame. 
 
8.10 – Julgadas as propostas pela Comissão de Licitação, o resultado será 
publicado, passando a fluir dessa publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recurso. 
 
8.11 – Decorrido o prazo legal para interposição dos recursos, ou decididos os 
interpostos, o processo será encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal 
de Chopinzinho para a homologação. 
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8.12 – O ato de homologação será publicado de acordo com a legislação 
vigente. 
 
8.13 - De todas as reuniões da Comissão de Licitação será lavrada ata 
circunstanciada. 
 
9 –  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – PROPOSTA TÉCNICA  
 
9.1 – Para a seleção das agências a serem classificadas a Comissão Especial de 
Licitação, analisará as propostas técnicas dos proponentes habilitados, 
avaliando-as através dos fatores relacionados abaixo. 
 
9.2 – A pontuação dos fatores se fará: 
 
9.2.1 – Pela avaliação qualitativa de apresentação da Proposta Técnica, 
considerando-se os itens abaixo: 
 
a) Plano de comunicação publicitária – 50 pontos – sendo: 
- raciocínio básico: 10 pontos 
- estratégia de comunicação: 10 pontos 
- ideia criativa: 10 pontos 
- estratégia de mídia e não mídia: 20 pontos  
 
b) Portifólio – 10 pontos 
 
TOTAL Máximo 60 pontos 
 
9.3 – O histórico da empresa será avaliado considerando-se a capacidade e a 
experiência da Agência e de seu corpo técnico e de administração, com base: 
a) Na composição da carteira de clientes; 
b) Na diversificação dos trabalhos apresentados; 
c) Na estrutura e organização da Agência; 
d) Na capacidade e experiência de atendimento. 

 
9.4 – Os itens Plano de Comunicação Publicitária e Portifólio serão avaliados 
pelos critérios de qualidade técnica e artística, criatividade e versatilidade dos 
trabalhos apresentados. 
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9.5 – Será vedada a aposição, a qualquer parte da via não identificada do 
plano de comunicação publicitária, de marca, sinal ou palavra que possibilite a 
identificação de seu proponente antes da abertura do envelope contendo a via 
identificada. 
 
PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.6 – A avaliação das Propostas de Preços (Anexo III) das Agências habilitadas 
e classificadas tecnicamente se fará mediante a atribuição de um máximo de 40 
(quarenta) pontos, obedecido ao seguinte: 
 
9.6.1 – 40 (quarenta) pontos à proposta que oferecer menor preço. 
 
9.7 – As agências concorrentes serão classificadas, em ordem decrescente de 
pontuação aferida mediante a aplicação da fórmula seguinte: (pontuação 
técnica) + (pontuação de preços) onde: 
a) pontuação técnica será obtida conforme o subitem 9.2.1 deste edital: e  
b) pontuação de preço será obtida conforme o subitem 9.6.1 deste edital. 
 
9.8 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido 
ao disposto no § 2° do artigo 3° da Lei 8.666/93, a classificação se fará 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
9.9 – Da adjudicação do Objeto da Licitação. 
 
9.9.1 – Os serviços de propaganda e publicidade, objeto da presente Licitação, 
serão adjudicados à empresa vencedora do certame. 
 
10 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1. – É facultada aos licitantes, nos termos fixados no artigo 109, I da Lei 
8.666/93 e posteriores alterações, a interposição de: 
 
10.1.1 – Recursos cabíveis contra decisões exaradas no procedimento serão os 
previstos no art. 109 da Lei 8.666/93, que deverão ser interpostos nos prazos 
previstos neste mesmo artigo. 
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11 – CONDIÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o vencedor será convocado para 
assinar o termo de contrato decorrente dos termos e condições deste edital, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
11.2 – Na hipótese da adjudicatária deixar de assinar o contrato no prazo 
fixado, estará precluso seu direito à contratação, salvo no caso de apresentação 
de justificativa expressa e aceita pela Câmara Municipal de Chopinzinho. 
 
11.2.1 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do 
contrato decorrente desta licitação somente será aceita se apresentada antes 
do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
11.3 – Na decorrência da hipótese prevista no subitem 11.2, o fato em si 
constituirá inadimplência, podendo o objeto da licitação ser adjudicado à 
segunda colocada a exclusivo critério da Administração e desde que aceite as 
mesmas condições propostas pela primeira colocada, inclusive quanto aos 
preços, sujeitando-se a empresa faltosa, ainda, às sansões previstas neste 
edital e na legislação pertinente. 

 
11.4 – As peças relativas ao “Portifólio”, item 6.3, deste edital deverão ser 
recolhidas pelo licitante na Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de 
Chopinzinho, até 15 (quinze) dias após a publicação do ato de homologação 
desta licitação, sob pena de lhes ser dada a destinação que a Administração 
definir. 

 
12 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
12.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta 
da seguinte dotação: 
  
Unidade Gestora: Fonte: Projeto/Atividade: Elemento de despesa: 

Câmara 01.01  01010310001.2.001 3390.39 
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13 – PAGAMENTO 
 

13.1 – Para execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar 
da Nota Fiscal correspondente, emitida pela agência contratada, sem rasura, 
em letra bem legível em nome da Câmara Municipal de Chopinzinho, 
identificando na mesma o n° da presente Licitação e o objeto licitado. Informar 
o número de sua conta e respectiva agência, para recebimento que ocorrerá 
em até 08 (oito) dias, contados a partir da apresentação dos documentos legais 
de cobrança. 

 
13.2 – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a 
liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada, pelo responsável 
pelo recebimento, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não 
acarretando qualquer ônus para a Administração Municipal. 

 
14 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
14.1 – O preço contratado poderá ser reajustado quando visar o 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente de 
fatos supervenientes, mediante comum acordo entre as partes, conforme 
previsto no artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 
14.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação 
da superveniência ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 
como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 
 
15 – DAS SANÇÕES 

 
15.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração da Câmara 
Municipal de Chopinzinho, resguardada os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
a) - multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada 
obre o valor total do contrato pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, com as alterações 
posteriores; 
b) - Advertência escrita; 
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c) - Multa de 0,1 (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor  
correspondente ao fornecimento ou aos serviços não realizados no prazo 
previsto; de Empenho ou da parcela, no caso de atraso superior a trinta dias, 
podendo ainda ser rescindido o contrato e aplicadas outras penalidades; 
d) – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou da 
parcela, no caso de atraso superior a trinta dias, podendo ainda ser rescindido 
o contrato e aplicadas outras penalidades; 
e) – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários da Agência 
consignado na fatura, por atraso na sua entrega; 
f) – Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 
g) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até a 
promoção da reabilitação da licitante perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
15.2 – A aplicação das sanções previstas nesta Licitação não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n° 8.666/93, com as 
alterações posteriores, inclusive responsabilização da licitante vencedora por 
eventuais perdas e danos causados à Administração. 

 
15.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Administração 
Municipal. 

 
15.4 – O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito 
existente na Administração, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o 
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na 
forma da lei. 

 
15.5 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 
motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da 
Administração Municipal, devidamente justificado. 

 
15.6 – As sansões aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
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15.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sansões será assegurada a 
licitante vencedora contraditória e ampla defesa. 

 
16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1 – A Administração da Câmara Municipal de Chopinzinho poderá cancelar 
de pleno direito o Contrato que vier a ser assinado em decorrência desta 
licitação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde 
que motivado o ato e assegurada à contratada o contraditório e a ampla defesa 
quando esta: 
a) – venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros 
fatos que comprometam a sua capacidade econômica financeira; 
b) – quebrar o sigilo profissional; 
c) – utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não 
divulgadas ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições e 
que contrariem as condições estabelecidas pela Administração da Câmara 
Municipal de Chopinzinho. 

 
16.2 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de ato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 

 
16.3 – A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos 
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e 
incondicional aceitação de todos os termos e condições desta Licitação, sendo 
responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
16.4 – Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato 
de má-fé, a Administração Municipal comunicará os fatos ao Ministério Público, 
para as providências devidas. 

 
16.5 – É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do 
processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente 
protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas 
previstas no art. 93, da Lei n° 8.666/93. 

 
16.6 – A licitante inabilitada deverá retirar sua proposta, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data da intimação do ato. Decorrido este prazo, sem 
que a proposta seja retirada, a C.E.L. providenciará a sua destruição. 
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16.7 – É facultada à Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior 
de documentos ou informação que deveria constar originalmente dos 
Documentos de Habilitação e das Propostas de Preços. 

 
16.8 – As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade 
de Chopinzinho, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 
16.9 – As Ordens de Fornecimento só serão emitidas após assinatura do 
Contrato e Empenho do mesmo, pela contabilidade da Câmara Municipal de 
Chopinzinho. 

 
16.10 – O valor estimado do contrato é de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e 
seiscentos reais). 

 
16.11 - São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos: 

 
I. Especificações do Objeto; 
II. Briefing; 
III. Modelo de Proposta de Preços; 
IV. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao 

Certame; 
V. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
VI. Minuta de Contrato; 
VII. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às 

Exigências de Habilitação; 
VIII. Modelo de Declaração do Simples; 
IX. Termo de Referência. 

 
16.12 – Esclarecimentos sobre este edital serão prestados pela Comissão 
Especial de Licitação e, poderão ser obtidos até às 12 horas do dia, mediante 
solicitação por escrito, protocolada na Secretaria da Câmara, no endereço já 
indicado, ou através do E-mail: cmch@brturbo.com.br, devendo a licitante, 
nesta última hipótese, solicitar a confirmação do recebimento do mesmo. 
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16.13 – Dados para emissão da nota fiscal: 
 

Câmara Municipal de Chopinzinho 
Rua Presidente Dutra, 4241, Sala 41 e 44 – 3º andar - Edifício Centro Médico.  
Centro – Chopinzinho – PR - CEP 85.560-000. 
CNPJ: 77.774.511/0001-95 
Fone: (46) 3242-1686  

  
Chopinzinho, 22 de agosto de 2013. 

                                                     
          
 

                                               Rose Helena Kurpel 
                                                           Presidente da CEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Chopinzinho 
 
Licitação nº. 02/2013 
Carta Convite nº. 01/2013 
 
O Edital da licitação acima 
mencionado foi devidamente 
analisado e aprovado com observância 
às exigências legais constantes das 
Leis Federal nº. 12.232/10 e 8.666/92 
e demais legislação pertinente. 
 
 Chopinzinho, _____/_____/_______ 
 

 
Rubia Mara Storti 

Procuradora Legislativa 
 

 



 

Licitação nº 02/2013  Carta Convite nº 01/2013       -fls. 19 - 
  

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  
 
Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
01/2013 

 
 

 
 
1- OBJETO 
 
 1.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de agência de 

publicidade e propaganda para prestação de serviços de comunicação social e 
institucional da Câmara Municipal de Chopinzinho, envolvendo as áreas de 
propaganda e publicidade, abrangendo trabalhos de criação, distribuição, 
publicidade e veiculação de peças de caráter informativo, educativo e de 
orientação social para a Câmara Municipal de Chopinzinho, conforme descrição 
dos serviços constantes no Termo de Referência (Anexo IX do Edital). 

 
 1.2 – Todos os direitos relativos aos produtos de comunicação e outros 

abrangidos pelo objeto desta licitação, inclusive as peças publicitárias, 
pertencerão a contratante. 
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ANEXO II 
 

BRIEFING  
 
 

Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE  

Número 
01/2013 

 
 

Chopinzinho é um município brasileiro do Estado do Paraná, localizado na região 
Sudoeste, microrregião 16, com uma área de 960 km². Segundo a Contagem Populacional 
feita pelo IBGE a população residente é de 19.517 habitantes.  

Chopinzinho é um município essencialmente agrícola, destacando-se entre outras 
coisas na produção de gado leiteiro. Chopinzinho também possui recursos minerais, como 
pedras ametistas, cristal, ágatas e citrino, por isto é considerado a Capital das Pedras no 
Paraná. O nome Chopinzinho deriva de um rio com o mesmo nome, o Rio Chopim, que tem 
seu nome derivado de um pássaro preto e canoro que se chama Chopim ou Chupim, 
abundante na região. 

O poder público desenvolve ações de comunicação institucional de forma a evidenciar 
a sua atuação como geradora de benefícios sociais para a população, em que pese a situação 
de estrangulamento das finanças, do desmonte, da falta de reciclagem da máquina pública. 
Isso se traduz num esforço do papel da comunicação nas áreas nefrálgicas do município 
abrangendo todos os setores. 

A divulgação das ações administrativas da Administração Pública do Poder Legislativo 
do município de Chopinzinho, através da mídia é uma necessidade para o bom andamento do 
serviço público. A população tem o direito de saber tudo que é realizado em sua cidade, 
podendo assim conferir se os recursos estão sendo utilizados de forma adequada aos anseios 
de todos, havendo, assim, um fortalecimento da imagem institucional. 

A Mídia concentrará esforços para preservar e fortalecer a imagem institucional do 
Poder Legislativo do município de Chopinzinho, seja da administração direta ou indireta, 
buscando mostrar o desenvolvimento social, integrando a administração e o cidadão.  

A comunicação da Administração do Poder Legislativo deve conter informações 
objetivas, de modo a produzir conhecimento, esclarecimento, além de aumentar o respeito do 
cidadão pelo Poder Legislativo, consolidando sua credibilidade junto à comunidade, 
objetivando abranger projetos específicos, obras, serviços e ação comunitária, mantendo a 
população informada sobre serviços prestados pela Câmara Municipal, garantindo a qualidade 
dos mesmos, promovendo registros adequados das atividades legislativas mediante a 
comunicação conveniente, transmiti-la à população, levando-a a conhecer os serviços 
realizados, e em execução, reconhecendo os princípios que norteiam sua realização. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 
 

Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE  

Número 
01/2013 

 
 
 

Abaixo consta modelo para apresentação da Proposta de Preços. A proposta deverá ser 
entregue em papel timbrado do licitante, com assinatura de seu representante legal e deve atender ao 
disposto no Edital. 

 
PROPOSTA DE PREÇOS: 

 
 Referência: 
 Câmara Municipal 
 Carta Convite – Edital n. 02/2013 
 

____________________ , inscrita no CNPJ/MF nº____________ , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a) ___________________ , portador(a) do documento de identidade RG nº 
______________ , emitido pela SSP/__ , e do CPF nº___________ , em atendimento ao disposto no 
acima mencionado Edital, encaminha a seguinte Proposta de Preços. Para o fornecimento do objeto nos 
termos descritos no  Edital e Anexo - Termo de Referência o valor é de R$ ___________ (__________) 
por mês, totalizando R$ _____________ (___________________). 

Nos preços mantidos na proposta, estão incluídos além do lucro, todas as despesas e custos, 
seguros, tributos e encargos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
 

Validade da Proposta: (não inferior a 60 dias). 
 
 
_____, __ de _________________ de 2013. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  
  CCNNPPJJ  

NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  
  EE  AASSSSIINNAATTUURRAA



 

Licitação nº 02/2013  Carta Convite nº 01/2013       -fls. 22 - 
  

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS 
CONCERNENTES AO CERTAME 

 
Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
01/2013 

  
 
 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador 
do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à 
rua ..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem 
outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento 
licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:  
 
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir 
deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, 
confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame etc).  

 
 

 

________________de __________________ de 2013. 

 
 
 

_____________________________________________________ 
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

  CCNNPPJJ  
NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

  EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO 
MENOR  

 
 
Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
01/2013 

  
 

 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, (    ) nem menor de 16 anos, (    ) nem 
menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 
 

 

___________, __de __________________ de 2013. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

  CCNNPPJJ  
NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO  
 
 

 
CONTRATO nº____    

 
Contrato que entre si fazem, de um lado, a CÂMARA 
MUNICIPAL DE CHOPINZINHO pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
77.775.511/0001-95, com sede na Rua Presidente Dutra nº 
4261, salas 41 e 44, 3º andar, Edifício Centro Médico, Centro, 
Chopinzinho – PR, representada pelo Exmº Senhor Presidente 
Amarildo Secco, doravante denominado CONTRATANTE e, do 
outro lado, .......LTDA estabelecida em ...., inscrita no CNPJ/MF 
Nº,...... através do seu representante legal, doravante 
denominada CONTRATADA, observa a Licitação nº 02/2013 e 
Carta Convite nº 01/2013, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de agência de publicidade e 
propaganda para prestação de serviços de comunicação social e institucional da 
Câmara Municipal, envolvendo áreas de propaganda e publicidade, abrangendo 
trabalhos de criação, distribuição, publicidade e veiculação de peças de caráter 
informativo, educativo e de orientação social para a Câmara Municipal de Chopinzinho, 
conforme descrição dos serviços constantes no Termo de Referência (Anexo IX do 
Edital). 
  
1.2 – Todos os direitos relativos aos produtos de comunicação e outros abrangidos 
pelo objeto desta licitação, inclusive as peças publicitárias, pertencerão à contratante. 
 
1.3 - Serviços de publicação de atos e atividades legislativas em Rádios e Jornais do 
município de Chopinzinho da seguinte forma: 
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- espaço publicitário para divulgação de atividades legislativas previamente formatadas 
em rádio de alcance regional, com potência de no mínimo 2,5 (dois vírgula cinco) mil 
watts, durante 5 (cinco) minutos, semanal, entre o horário de 11h e 11h30min para 
divulgação de atos legislativos, sendo que deverá ser publicado, no mínimo, em dois 
veículos de comunicação (rádio). 
 
- espaço em jornal (mídia impressa), com no mínimo ½ página padrão tabloide, com 
impressões coloridas, periodicidade mensal, para publicação de atividades e ações da 
Câmara Municipal de interesse público, sendo que deverá ser publicado, no mínimo, 
em dois veículos de comunicação (jornal) com circulação regional e local. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1 - O prazo de vigência do Contrato, oriundo desta Licitação, será de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado automaticamente 
na forma do Artigo 57, II, da Lei federal 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O preço a ser pago à Contratada é de R$ ....................... (................) 
observando a seguinte forma de pagamento: o prazo para pagamento será de até 05 
(cinco) dia úteis após apresentação de nota fiscal, devidamente visada pelo setor 
competente. 
 
3.2 – Os preços acordados compreendem todos os custos de fornecimento diretos ou 
indiretos. 
 
CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS FINANCEIROS 
 
4.1 – As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da 
Dotação Orçamentária: 
 
Unidade Gestora: Fonte:  Projeto/Atividade:  Elemento de despesa:  

Câmara 01.01  01010310001.2.001 3390.39 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1 – Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste 
instrumento e do Edital 02/2013 e seus anexos. 
 
5.2 – Proceder o pagamento devido, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas, 
inclusive as normas pertinentes a reajustamentos e atualizações monetárias, estas nas 
hipóteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações. 
 
5.3 – Certificar, tempestivamente, se os objetos obedecem às condições contratuais 
estipuladas. 
 
5.4 – Oferecer a Contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno 
e desembaraço cumprimento da prestação a ela contratualmente imposta. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 – Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste 
instrumento e do Edital e seus anexos. 
 
6.2 – É de inteira responsabilidade da Contratada a execução do objeto deste 
contrato, não podendo ela eximir-se, ainda que parcialmente, sendo ainda de sua 
responsabilidade, toda mão-de-obra necessária à execução dos trabalhos, utilizando 
pessoal selecionado e habilitado, além de material necessário à efetivação do 
fornecimento. 
 
6.3 – Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
6.4 - Durante a vigência deste contrato, a Contratada garante o perfeito fornecimento 
aqui contratado e se compromete a eliminar eventuais erros, sem ônus para a 
contratante. 
 
6.5 – Fornecer a Contratante o mínimo de (10) dez exemplares de ambos os jornais, 
de cada edição, sem custo adicional. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PARALISAÇÕES  
 
7.1 – A contratada responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de 
paralisações e atrasos na execução do objeto do presente contrato, exceto os 
decorrentes de força maior ou de ordem expressa da Contratante. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1 – O descumprimento das condições ora ajustadas, que impliquem inexecução total 
ou parcial deste instrumento, ensejar-lhe-á, conforme o caso, rescisões 
administrativas, amigáveis ou judiciais, observadas as situações típicas, as condutas, 
as cautelas, a consequências e os direitos assegurados a Administração, conforme a 
legislação aplicável.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 – Em caso de inexecução e/ou atraso na execução do objeto, a critério da 
Administração, estará sujeito o Contratado, sem prejuízo das responsabilidades civil 
e/ou criminal aplicáveis, as seguintes penalidades: 

a) Advertência verbal; 
b) Advertência por escrito; 
c) Multa em valor correspondente ao 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor 

total do objeto, por dia de atraso, contado em dias corridos, ou seja, incluindo-
se na contagem os dias úteis e os dias não úteis; 

d) Suspensão temporária de participar das licitações promovidas pela 
Administração, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto durarem os motivos da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
9.2 – Por infração de qualquer outra condição prevista no contrato, será aplicada 
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do objeto, podendo, neste caso, ser 
rescindido o ajuste administrativo, ficando a Administração isenta do reembolso de 
despesas ou pagamento de indenizações de prejuízos, que porventura venha o 
infrator sofrer. 

 
9.3 – A multa por atraso na execução do objeto será aplicada automaticamente e 
cobrada por ocasião do pagamento de respectiva fatura.  

 
9.4 – Faculta-se ao Contratado o direito de defesa, observados os prazos fixados na 
Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 
 

10.1 – O Preço deste Contrato é irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura do Contrato. Caso o Contrato venha a ser 
prorrogado, admite-se o reajustamento pela variação do INPC. Na hipótese de 
extinção do índice indicado, utilizar-se-á outro que vier a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
11.1 – Os tributos que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da execução 
dos serviços, serão da exclusiva responsabilidade da Contratada. 

 
11.2 – Aos casos omissos será aplicada a Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 
11.3 – O Edital da Licitação nº 02/13 e seus anexos serão norteadores deste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 

 
12.1 – É eleito o foro da comarca de Chopinzinho, para conhecer e decidir quanto aos 
litígios que possam decorrer da execução deste contrato. 
E por estarem as partes justas e acordadas, firmam este instrumento em 03 (três) 
vias, para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, 
maiores, idôneas e capazes. 

 
 

Chopinzinho,  de           de 2013.  
 

 
 
                   _________________________________________________ 

                            CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
                                                    CONTRATANTE 

 
____________________________ 

                                                      CONTRATADA 
 Testemunhas: 
__________________________  
 
__________________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E 
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  

 
 
Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
01/2013 

  
 
Declaramos sob as penas da lei, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. 
 

 

_______________de __________________ de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

  CCNNPPJJ  
NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO VIII 
 
Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
01/2013 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DO SIMPLES  

  
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da 
parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de 
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, 
e ainda: 
 
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 
123/06, declaramos:  

 
(  ) Que não possuímos  a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.  
 
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na 
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do 
art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.  
 
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na 
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º 
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.  
 
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:   
 
(  ) para os efeitos do Inciso VII do  Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a 
teor do art. 7º do mesmo diploma. 
(  ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na 
comprovação  da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo de 2 
(dois) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a 
não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a 
definida no art. 86 .   

_____de __________________ de  2013. 

 
____________________________ 

RAZÃO SOCIAL 
 CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 
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ANEXO IX 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
01/2013 

 
 

 

Item  Quantidade Unidade Produto  

 

1 
 
 
 
 
 
 

 

12 

 

meses 

Serviços de publicação de atos e atividades 
legislativas em Rádios e Jornais do município de 
Chopinzinho da seguinte forma: 
 
- espaço publicitário para divulgação de atividades 
legislativas previamente formatadas em rádio de 
alcance regional, com potência de no mínimo 2,5 
(dois vírgula cinco) mil watts, durante 5 (cinco) 
minutos, semanal, entre o horário de 11h e 
11h30min para divulgação de atos legislativos, 
sendo que deverá ser publicado, no mínimo, em 
dois veículos de comunicação (rádio). 
 
- espaço em jornal (mídia impressa), com no 
mínimo ½ página padrão tabloide, com impressões 
coloridas, periodicidade mensal, para publicação de 
atividades e ações da Câmara Municipal de 
interesse público, sendo que deverá ser publicado, 
no mínimo, em dois veículos de comunicação 
(jornal) com circulação regional e local. 
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CONTRATO n. 01/2013  
 
 

 
Contrato que entre si fazem, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO – PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 77.775.511/0001-95, com sede na Rua Presidente Dutra nº 
4261, salas 41 e 44, 3º andar, Edifício Centro Médico, Centro, Chopinzinho – PR, aqui 
representada pelo Presidente, sr. Amarildo Secco, brasileiro, casado, agricultor, RG n. 
6047923691 – SESP/RS, CPF n. 646.361.000-34, residente e domiciliado em Linha 
Paradão, Chopinzinho – PR, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, 
JOB COMUNICAÇÃO INTEGRADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n. 12.060.563/0001-54, com sede na Rua Tamoio, 1220, Centro, 
Pato Branco – PR, na pessoa de seu representante legal, sra. Mariza Fernanda 
Medeiros Vieira da Cunha, brasileira, solteira, empresária, RG n. 7042774311 SSP/RS, 
CPF n. 573.299.900-00, residente na Rua José Cattani, 1489, Vila Izabel, Pato Branco 
– PR, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente 
contrato, nos termos da Lei n. 8.666, de 21/6/93, Lei n. 12.232, de 29/4/10 e 
legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital  de Licitação n. 
02/2013 e Carta Convite n. 01/2013, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de agência de publicidade e 
propaganda para prestação de serviços de comunicação social e institucional da 
Câmara Municipal, envolvendo áreas de propaganda e publicidade, abrangendo 
trabalhos de criação, distribuição, publicidade e veiculação de peças de caráter 
informativo, educativo e de orientação social para a Câmara Municipal de Chopinzinho, 
conforme descrição dos serviços constantes no Termo de Referência (Anexo IX do 
Edital). 
  
1.2 – Todos os direitos relativos aos produtos de comunicação e outros abrangidos 
pelo objeto desta licitação, inclusive as peças publicitárias, pertencerão à contratante. 
 
1.3 - Serviços de publicação de atos e atividades legislativas em Rádios e Jornais do 
município de Chopinzinho da seguinte forma: 
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- espaço publicitário para divulgação de atividades legislativas previamente formatadas 
em rádio de alcance regional, com potência de no mínimo 2,5 (dois vírgula cinco) mil 
watts, durante 5 (cinco) minutos, semanal, entre o horário de 11h e 11h30min para 
divulgação de atos legislativos, sendo que deverá ser publicado, no mínimo, em dois 
veículos de comunicação (rádio). 
 
- espaço em jornal (mídia impressa), com no mínimo ½ página padrão tabloide, com 
impressões coloridas, periodicidade mensal, para publicação de atividades e ações da 
Câmara Municipal de interesse público, sendo que deverá ser publicado, no mínimo, 
em dois veículos de comunicação (jornal) com circulação regional e local. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1 - O prazo de vigência do Contrato, oriundo desta Licitação, será de 12 (doze) 
meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado automaticamente 
na forma do Artigo 57, II, da Lei federal 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O preço a ser pago à Contratada é de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) 
mensais, correspondendo a 12 (doze) meses, totalizando R$ 51.600,00 (cinquenta e 
um mil e seiscentos reais); o pagamento será em até 05 (cinco) dias úteis após 
apresentação de nota fiscal, devidamente visada pelo setor competente. 
 
3.2 – Os preços acordados compreendem todos os custos de fornecimento diretos ou 
indiretos. 
 
CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS FINANCEIROS 
 
4.1 – As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da 
Dotação Orçamentária: 
 
Unidade Gestora: Fonte:  Projeto/Atividade:  Elemento de despesa:  

Câmara 01.01  01010310001.2.001 3390.39 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1 – Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste 
instrumento e do Edital 02/2013 e seus anexos. 
 
5.2 – Proceder o pagamento devido, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas, 
inclusive as normas pertinentes a reajustamentos e atualizações monetárias, estas nas 
hipóteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações. 
 
5.3 – Certificar, tempestivamente, se os objetos obedecem às condições contratuais 
estipuladas. 
 
5.4 – Oferecer a Contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno 
e desembaraço cumprimento da prestação a ela contratualmente imposta. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 – Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste 
instrumento e do Edital e seus anexos. 
 
6.2 – É de inteira responsabilidade da Contratada a execução do objeto deste 
contrato, não podendo ela eximir-se, ainda que parcialmente, sendo ainda de sua 
responsabilidade, toda mão de obra necessária à execução dos trabalhos, utilizando 
pessoal selecionado e habilitado, além de material necessário à efetivação do 
fornecimento. 
 
6.3 – Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
 
6.4 - Durante a vigência deste contrato, a Contratada garante o perfeito fornecimento 
aqui contratado e se compromete a eliminar eventuais erros, sem ônus para a 
contratante. 
 
6.5 – Fornecer a Contratante o mínimo de (10) dez exemplares de ambos os jornais, 
de cada edição, sem custo adicional. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PARALISAÇÕES  
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7.1 – A contratada responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de 
paralisações e atrasos na execução do objeto do presente contrato, exceto os 
decorrentes de força maior ou de ordem expressa da Contratante. 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1 – O descumprimento das condições ora ajustadas, que impliquem inexecução total 
ou parcial deste instrumento, ensejar-lhe-á, conforme o caso, rescisões 
administrativas, amigáveis ou judiciais, observadas as situações típicas, as condutas, 
as cautelas, a consequências e os direitos assegurados a Administração, conforme a 
legislação aplicável.  
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 – Em caso de inexecução e/ou atraso na execução do objeto, a critério da 
Administração, estará sujeito o Contratado, sem prejuízo das responsabilidades civil 
e/ou criminal aplicáveis, as seguintes penalidades: 

a) Advertência verbal; 
b) Advertência por escrito; 
c) Multa em valor correspondente ao 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor 

total do objeto, por dia de atraso, contado em dias corridos, ou seja, incluindo-
se na contagem os dias úteis e os dias não úteis; 

d) Suspensão temporária de participar das licitações promovidas pela 
Administração, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto durarem os motivos da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
9.2 – Por infração de qualquer outra condição prevista no contrato, será aplicada 
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do objeto, podendo, neste caso, ser 
rescindido o ajuste administrativo, ficando a Administração isenta do reembolso de 
despesas ou pagamento de indenizações de prejuízos, que porventura venha o 
infrator sofrer. 

 
9.3 – A multa por atraso na execução do objeto será aplicada automaticamente e 
cobrada por ocasião do pagamento de respectiva fatura.  

 
9.4 – Faculta-se ao Contratado o direito de defesa, observados os prazos fixados na 
Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 

 
10.1 – O Preço deste Contrato é irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura do Contrato. Caso o Contrato venha a ser 
prorrogado, admite-se o reajustamento pela variação do INPC. Na hipótese de 
extinção do índice indicado, utilizar-se-á outro que vier a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
11.1 – Os tributos que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da execução 
dos serviços, serão da exclusiva responsabilidade da Contratada. 

 
11.2 – Aos casos omissos será aplicada a Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 
11.3 – O Edital da Licitação nº 02/13 e seus anexos serão norteadores deste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 

 
12.1 – É eleito o foro da comarca de Chopinzinho, para conhecer e decidir quanto aos 
litígios que possam decorrer da execução deste contrato. 
E por estarem as partes justas e acordadas, firmam este instrumento em 03 (três) 
vias, para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, 
maiores, idôneas e capazes. 

 
 

Chopinzinho, 01 de outubro de 2013.  
 

 
________________________________________________________ 

                            CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 
                                                  CONTRATANTE 

 
______________________________________________ 

JOB COMUNICAÇÃO INTEGRADA 
CONTRATADA 

 Testemunhas: 
 
________________________________  
 
________________________________  
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ERRATA 
 
CARTA CONVITE n° 001/2013 
OBJETO: Contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de 
serviços de comunicação social e institucional envolvendo áreas de propaganda e 
publicidade, abrangendo trabalhos de criação, distribuição, publicidade e veiculação de 
peças de caráter informativo, educativo e de orientação social da Câmara Municipal de 
Chopinzinho. 
ERRATA: A Comissão Especial de Licitação vem, através desta, retificar o número do 
Contrato e a publicação do Extrato do Contrato, publicado no dia 3/10/2013, para 
constar Contrato n. 002/2013 , onde lê-se Contrato n. 001/2013 . 
 
 
 
 
 
 
 
Extrato Contrato n. 001/2013. Carta Convite n. 001/2013. Contratante: Câmara 
Municipal de Chopinzinho. Contratada: Job Comunicação Integrada. CNPJ: 
12.060.563/0001-54. Objeto: Contratação de agência de publicidade e propaganda 
para prestação de serviços de comunicação social e institucional envolvendo áreas de 
propaganda e publicidade, abrangendo trabalhos de criação, distribuição, publicidade 
e veiculação de peças de caráter informativo, educativo e de orientação social. Valor 
Total: R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais). Vigência: 12 meses. 
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93, de 21/06/93, Lei n. 12.232, de 29/4/10. Dotação 
Orçamentária: 01010310001.2.001 3390 39. Data da Assinatura: 01/10/2013. Foro: 
Comarca de Chopinzinho - PR. Assinam: Amarildo Secco, pela Câmara Municipal e 
Mariza Fernanda Medeiros Vieira da Cunha, pela Empresa. 


