
 

 

1. PREÂMBULO 

RECEBIMENTODOSENVELOPES:impreterivelmente até o dia 08/04/2022, até as 
08:50 no protocolo geral da Prefeitura Municipal, com os membros da 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de VITORINO. 

 
ABERTURADOS ENVELOPES: às 09:00 horas do dia 08/04/2022 

 
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES: Todos os esclarecimentos 
solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para 
atendimento de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, na RUA 
BARÃO DE CAPANEMA, 134, CENTRO– na cidade de VITORINO – PR. Os 
contatos pelos fones (46) 3227/1222 e pelo email: licita@vitorino.pr.gov.br. 
 

2. ELEMENTOSINSTRUTORES 

 
 

TOMADADEPREÇOS Nº 05/2022 

 
O MUNICÍPIO DE VITORINO, através da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria nº 01/2022, publica para o conhecimento dos 
interessados, que se encontra instaurada LICITAÇÃO na modalidade de 
Tomada de Preços, tipo “TÉCNICAEPREÇO”, que se regerá pelas disposições 
da Lei nº 12.232/10, subsidiariamente pelas Leis Federais nº 8.666/93, 
4.680/65, bem como, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 
147/2014, conjugadas com as disposições constantes do presente edital e seus 
anexos, e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação. 

 
 

Os envelopes deverão ser entregues aos membros da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de VITORINO, conforme a Portaria01/2022, até 
a data, horário e local indicado no preâmbulo do presente edital. 

 
2.1. Tipo de Licitação:Técnica e Preço. 

 
2.2. DO CERTAME: Apresente Licitação será realizada em 3(três) fases, assim 
discriminadas: 

a) Proposta Técnica; 
b) Proposta de Preços; 
c) Habilitação. 

 
2.3. Propostas Técnicas: Serão analisadas e julgadas por subcomissão 
técnica constituída por 03 (três) pessoas, formadas em comunicação, 
marketing ou publicidade, ou que atuem em uma dessas áreas, as quais foram 



 

 

cadastradas, em atendimento ao previsto no artigo 10, da Lei Federal 
n.º12.232/2010. 

 
3. OBJETO e DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE  
3.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 
PROPAGANDA  PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE 
INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VITORINO-PR,  pondo dos serviços abaixo 
relacionados: 

 
3.2. Entenda-se por serviços de publicidade o conjunto de atividades 
realizadas integradamente, que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, 
a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação 
supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e 
a demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir idéias ou informar o 
público em geral. 

 
3.3. As publicações de atos oficiais exigidos por força de lei específica serão 
efetuadas no órgão de imprensa oficial do município sem a intermediação da 
Agência de Propaganda contratada, não sendo, portanto, devido qualquer valor 
sobre estas publicações. 

 
3.4. A Contratação de Agência de Propaganda compreende planejamento, 
estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição e controle de resultados de 
campanhas. 

 
3.5. Publicidade Institucional: a que tem como objeto divulgar informações 
sobre programas dos órgãos e entidades governamentais, ou metas e 
resultados; 

 
3.6. Publicidade de Utilidade Pública: a que tem como objetivo informar, 
orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para 
adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando 
melhorar a sua qualidade de vida. 

 
3.7. Estão incluídos no objeto: 

a) Criação, produção, veiculação e distribuição de programas de rádio, 
bem como campanhas publicitárias; 

 
b) Criação, produção, veiculação e distribuição de anúncios e publicidade 

institucional e legal em emissoras de rádio, jornais, revistas, TV, 
internet e redes sociais, podendo cada qual ter abrangência local, 
regional, estadual, nacional e/ou internacional; 

 
c) Realização de estudos e pesquisas dos veículos de divulgação que 



 

 

melhor possam difundir as campanhas e serviços do Executivo, no que 
se refere à sua natureza, influência, eficiência, área de abrangência, 
audiência e às suas características ao custo da publicidade; 

 
d) Serviços de elaboração, criação, edição, produção e distribuição de 

publicações impressas diversas para divulgação do município em 
jornais, rádios,  outdoors, revistas, panfletos, folders, redes sociais e 
outros; 

 
e) Formulação do Plano de Comunicação e contratação de veículos de 

comunicação de interesse da Administração Municipal; 
 

f) Intermediação na veiculação de peças publicitárias em todos os meios 
de comunicação tradicionais e/ou alternativos. 

 
4. DO VALOR e DADOTAÇÃO  
4.1. O valor estimado para esta Licitação é de R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais) ,conforme descrito na tabela abaixo: 

Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

1 Contratação de agência de propaganda, para 
prestação de serviço de publicidade dos atos da 
administração pública municipal. 

SER 1,00  90.000,00  90000,00 

 Total 90.000,00  
 

4.2. DO VALOR: O valor máximo estimado para a execução do objeto desta 
licitação será de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), aí incluídos quaisquer 
custos, internos ou externos, inclusive descontos e outros, sendo que os 
valores dos itens observarão o percentual de desconto sobre os preços da 
Tabela de Custos de Serviços Internos do Sindicato das Agências de 
Propaganda – SINAPRO/PR e o orçamento de fornecedores que constar o 
menor valor, quando se tratar do disposto do § 1º do art. 14 da lei12.232/10, na 
forma disposta deste edital. 

 
4.3. A contratada deverá apresentar 3 (três) orçamentos de fornecedores 
(quando se tratar do disposto do §1º do art.14 da lei12.232/10), em envelopes 
fechados, que serão abertos em sessão pública designada para este fim, ou 
seja: sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor global do contrato. 

 
4.4. O procedimento licitatório tem como objetivo garantir que a Administração 
contrate a proposta que se mostre mais vantajosa sem que haja qualquer tipo 
de favoritismo (princípio da impessoalidade). 

 
4.5. A proposta mais vantajosa, no entanto, deve se mostrar exeqüível, por isso 
é vedado o valor irrisório. 



 

 

 
4.6. Embora se tenha conhecimento da tabela de valores propostos pelo 
sindicato da categoria (SINAPRO/PR), verificamos que os valores ali 
assinalados se mostram demasiadamente superiores ao praticado na nossa 
região, motivo pelo qual se justifica a contratação de propostas com até 78% 
(setenta e oito por cento) de desconto nos valores propostos pelo sindicato 
sobre a “Tabela Referencial de Preços”  vigente. 

 
Não há previsibilidade em relação à necessidade exata de campanhas 
publicitárias durante a execução do contrato, razão pela qual a licitação em tela 
é feita com uma base em uma estimativa de valor máximo, e os serviços serão 
autorizados de acordo com a demanda desta municipalidade, não estando 
obrigado a utilização dos serviços em sua totalidade. 

 
4.7. As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrá por conta 
da seguinte dotação orçamentária: 

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano Descrição 
2.006.3390.39 1511 37/2022 MANTER A SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT 
2.006.3390.39 1000 36/2022 MANTER A SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
5.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas jurídicas 
qualificadas como  Agência de Propaganda, expressamente prevista no 
contrato social, nos termos do disposto no art. 3º da Lei Federal nº4.680/1965, 
legalmente constituídas e que sejam portadoras de Certificado de Qualificação 
Técnica de Funcionamento expedido pelo Conselho Executivo de Normas 
Padrão - CENP, nos termos do art. 4º § 1º, da Lei nº 12.232/2010 e atendam a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data fixada para a abertura das propostas e demais condições constantes no 
Edital e anexos. 

 
5.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, além dos 
enumerados no art.9º,da Lei nº8.666/1993: 

 
a) Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar com qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer dos poderes da 
União, Estados e Municípios, desde que o ato tenha sido publicado no Diário 
Oficial pelo órgão que o praticou, ou, ainda, que esteja cumprindo suspensão 
do direito de licitar e de contratar como Município de VITORINO-PR. 

 
b) Empresa sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial sem 

plano de recuperação homologado. 



 

 

 
c) Empresa que esteja impedida ou suspensa de transacionar com a 
Administração Pública do Município de VITORINO/PR. 

 
d) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, sócios ou 
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou 
dirigentes sejam parentes, em linha reta ou colateral, consangüínea ou a fim 
que figurem como servidor, vereador ou ocupante de cargo comissionado na 
Prefeitura Municipal de VITORINO-PR. 

 
e) É vedada a participação das agências com controle acionário ou diretivo 
pertencente, direta ou indiretamente, a veículo de comunicação ou a pessoa 
física que participe direta ou indiretamente do controle acionário ou diretivo 
do veículo. 

 
6. DO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 
6.1. As empresas participantes deverão verificar o conteúdo dos documentos 
integrantes do Edital, sendo que decairá do direito de impugnar os termos do 
Edital de Licitação perante a PREFEITURA, licitante que não fizer seu pedido até 
o 2º (segundo) dia útil que antecederà abertura dos envelopes com as 
propostas, nos termos do artigo 41, parágrafo 2º, da Lei Federal nº8666/93, e 
suas alterações. 
 

6.1.1 A(s) impugnação(ões) poderá(ão) ser entregue(s) na Gerencia de 
Licitações ou enviado(s) por meio eletrônico para o e-mail: 
licita@vitorino.pr.gov.br. 

 
6.2. O contrato deverá cumprir o Termo de Ética dos Servidores Públicos do 
Município de VITORINO, de acordo com os princípios e critérios de conduta 
nele estabelecidos. 

 
7. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTO E ALTERAÇÃO DO EDITAL  

 
7.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3(três) dias 
úteis, sempre juízo da faculdade prevista no§ 1odo art.113. 

 
7.2. Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e 
anexos poderão ser solicitados, por e-mail:licita@vitorino.pr.gov.br à Comissão 
de Licitação, até 5 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento da 
documentação relativa a Habilitação e Proposta, sendo que as respostas serão 



 

 

8.DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E 
PROPOSTA DE  PREÇOS (ENVELOPES 01,02,03 e 04) 

enviadas por escrito a todas as proponentes, até 2(dois)dias úteis antes do 
recebimento das propostas. 

 
7.3. Nos casos em que a alteração do edital importe em modificações das 
propostas, o licitador prorrogará o prazo de abertura e julgamento. 

 
 

8.1. As Propostas Técnicas (envelopes 01, 02 e 03) e a Proposta de Preços 
(envelope04)  deverão ser entregues no dia, horário e local definidos neste 
Edital. 

 
8.2. Os envelopes 02, 03 e 04 deverão ser apresentados em papel que 
identifique a licitante, contendo o nome da proponente e a referência desta 
Licitação. 

 
8.3. Serão desclassificadas as propostas que não observar e màs condições 
estabelecidas neste Edital e que apresentarem rasuras ou falhas que 
impossibilitem a sua compreensão. 

 
8.4. ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA TÉCNICA-PLANO DE COMUNICAÇÃO 
PUBLICITÁRIA–VIA NÃO IDENTIFICADA. (Este envelope não poderá conter 
qualquer marca,sinal,rubrica,etiqueta ou identificação externa ou interna). 

 
8.5. ENVELOPE Nº02 – PROPOSTA TÉCNICA-PLANO DE COMUNICAÇÃO 
PUBLICITÁRIA – VIA IDENTIFICADA 

 
Razão Social da Licitante: 
CNPJ Nº:.................................................. 
Município de VITORINO – PR 
Tomada de Preços nº 05/2022 
Tipo:Técnica e Preço 

 
8.6. ENVELOPE Nº 03 –PROPOSTA TÉCNICA (Conjunto de informações 
referente à licitante) 

 
Razão Social da Licitante: 
CNPJNº:................................................. 
Município de VITORINO – PR 
Tomada de Preços nº 05/2022 
Tipo: Técnica e Preço 

 



 

 

8.7. ENVELOPE Nº04 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Razão Social da Licitante: 
CNPJ Nº: ................................................... 
Município de VITORINO – PR 
Tomada de Preços nº 05/2022 
Tipo:Técnica e Preço 

 
9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ENVELOPES01, 02 e 

03) 
 

9.1. A Proposta Técnica, constante no envelope 01 (via não identificada) deverá 
ter suas páginas numeradas seqüencialmente e ser obrigatoriamente redigida 
em língua portuguesa (salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente), 
com clareza, sem emendas ou rasuras. 

 
9.2. As Propostas Técnicas, constantes nos envelopes 02 e 03, deverão ter 
suas páginas numeradas seqüencialmente e ser obrigatoriamente redigida em 
língua portuguesa (salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente), com 
clareza, sem emendas ou rasuras, em papel contendo o timbre da empresa, 
endereço completo, número do telefone e e-mail, serem assinada sem sua 
parte final, bem como rubricadas em todas as folhas pelo representante legal 
da Licitante. 

 
9.3. O Plano de Comunicação Publicitária (envelopes 01 e 02), deverá ser 
elaborado com base no Briefing (anexo), terá como critério de julgamento, pela 
Subcomissão Técnica, quatro quesitos: 

 
1. Raciocínio Básico: apresentado na forma de texto, contendo no máximo 2 

(duas)laudas, fonte Arial, tamanho da fonte 12, espaçamento entre linhas de 
1,5, sendo 30(trinta) linhas por lauda, onde a licitante deverá demonstrar o 
entendimento sobre as informações contidas no Briefing, apresentando um 
diagnóstico das necessidades de comunicação publicitária do Município de 
VITORINO-PR, a sua compreensão sobre o objeto desta licitação e os desafios 
de comunicação a serem enfrentados. 

 
2. Estratégia de Comunicação Publicitária: apresentadas oba forma de texto, 

contendo no máximo 4(quatro) laudas, fonte Arial, tamanho da fonte 12, 
espaçamento 
Entre linhas de 1,5, sendo 30(trinta) linhas por lauda, indicando e defendendo 
as linhas gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar os resultados e 
metas de comunicação desejadas pelo Município de VITORINO-PR, devendo 
conter: 

 



 

 

 Adequação do conceito e do tema proposto à natureza, qualificação e a 
o problema de comunicação do Município de VITORINO/PR; 

 
 Consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em sua 

defesa; 
 

 capacidade evidenciada de despertar novas relações como público-alvo 
e ampliar esse desdobramento positivo para a comunicação do Município de 
VITORINO-PR com a sociedade. 

 .Idéia Criativa: apresentada sob a forma de exemplos de peças 
publicitárias, correspondendo à resposta criativa da proponente aos desafios e 
metas por ela explicitados na estratégia de comunicação publicitária. Sendo 
assim, a ideia criativa deverá buscar solucionar o problema específico de 
comunicação publicitária. 

 
 Serão aceitas somente as seguintes peças: 

1 (um) anúncio para jornal, 01 página colorida 
(26cmx36cm);1(um) post para anúncio em redes 
sociais; 
1(um) leiaute para panfleto institucional (formato livre); 
1(um) roteiro(SPOT) para anúncio de rádio de 30 ʼ(trinta segundos); 

 As peças da campanha devem seguir o conceito, marca e cores já 
utilizados pela Administração Pública. 

 
3. Estratégia de Mídia e Não Mídia: apresentada em fonte Arial, tamanho 

da fonte12, espaçamento entre linhas de 1,5, sob a forma de textos, tabelas, 
gráficos, planilha se 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, explicando e justificando a estratégia e 
as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação 
publicitária sugerida pela proponente e em função da verba disponível, 
devendo conter: 

 
a) Adequação da mídia escolhida ao objeto de comunicação proposto; 

 
b) Adequação da linguagem do anúncio ao veículo escolhido; 

 
c) Conhecimento dos hábitos de comunicação do público alvo, adequando-

os aos meios,conforme objetivos estratégicos planejados; 
 

d) Consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação às 
duas alíneas anteriores; 

 
e) Economia na aplicação da verba destinada; 



 

 

 
9.4. A via identificada do Plano de Comunicação Publicitária (envelope02) terá o 
mesmo teor da via não identificada (envelope01), sem os exemplos de peças 
referentes à idéia criativa. 

 
9.5. O conjunto de informações a que se refere à Proposta Técnica 
(envelope03) deverá englobar os seguintes quesitos: 

 
1. Capacidade de Atendimento: será apresentada por meio dos seguintes 

textos (fonte Arial, tamanho da fonte12, espaçamento entre linhas de 1,5): 
 

a) Relação de clientes regulares, de âmbito nacional, estadual e/ou 
local, com indicação da data do período do atendimento, bem como 
os respectivos ramos de atividades, produtos e serviços a cargo da 
Agência de Propaganda; 

 
b) A quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido, 

contendo nome, formação e experiência dos profissionais que serão 
colocados à disposição para execução do contrato, discriminando-
se as áreas de estudo e planejamento, criação, produção de rádio, 
produção gráfica, mídia e atendimento. 

 
c) A sistemática de atendimento, discriminando-se as obrigações a 

serem cumpridas pela 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; 

 
2. Portfólio: será apresentado por meio de um conjunto de trabalhos 

concebidos e veiculados pela licitante, sob a forma de peças nas quais se 
incluirá texto com explicação sucinta do problema que a peças e propôs a 
resolver: 

 
a) Poderão ser apresentadas até 5 (cinco) peças, 
independentemente do meio de divulgação, do tipo ou característica da 
peça; 

 
b) Cada peça deverá conter ficha técnica com a identificação da 
licitante, título, data de produção, período de veiculação e menção do 
veículo que a divulgou; 

 
c) As peças para jornal e/ou revista deverão ser apresentadas 
impressas em papel tamanho A-4; 

 



 

 

d) Os anúncios para televisão e os spots e/ou jingles para rádio 
deverão ser apresentados em CD ou DVD. 

 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (envelopes 01, 02 e 03).  

 
10.1. A nota da Proposta Técnica está limitada ao máximo de 100(cem) pontos 
e será apurada segundo a seguinte metodologia: 

 
1. Plano de Comunicação Publicitária (envelopes01e02), que terá 

pontuação limitada em 70(setenta) pontos, distribuídos nos itens a seguir: 
 Raciocínio básico:20(vinte)pontos; 
 Estratégia de comunicação publicitária:10(dez)pontos; 
 Idéia criativa: 30(trinta) pontos e, 
 Estratégia de mídia e não mídia:10(dez)pontos. 

 
2. Conjunto de Informações (envelopenº3), que terá pontuação limitada em 

30(trinta) pontos, distribuídos nos itens a seguir: 
 Capacidade de atendimento:10(dez) pontos e, 
 Portfólio da licitante: 20(vinte) pontos. 

 
10.2. A nota do quesito corresponderá à média aritmética das notas de cada 
membro da Subcomissão Técnica e será calculada com 2(duas) casas 
decimais após a vírgula. 

 
10.3. Será classificada em primeiro lugar, na análise da Proposta Técnica, a 
licitante que obtiver a maior pontuação na somatória das notas dos quesitos e 
as demais serão classificadas por ordem decrescente. 

 
10.4. Na campanha institucional simulada as licitantes deverão utilizar-se dos 
valores da Tabela Referencial de Preços, do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado do Paraná (SINAPRO/PR) e os preços de tabelas 
praticados pelos veículos de comunicação. 

 
10.5. A campanha proposta não poderá ter valor superior a R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais),conforme indicado no briefing (Modelo Anexo I). 

 
11. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS(envelope04)  

 
11.1. No Envelope 04, devidamente fechado e inviolado, deverá conter a 
proposta de preços, em papel que identifique a licitante, contendo o percentual 
de desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços Internos do Sindicato das 
Agências de Propaganda - SINAPRO-PR (anexar na proposta a Tabela 
SINAPRO-PR vigente), o qual não poderá ser superior a 78% (setenta e oito 
por cento), sob pena de desclassificação, devendo ser apresentada em via 



 

 

impressa, de forma clara e concisa, sem emendas, rasuras,entrelinhas ou 
borrões, redigida em idioma nacional, bem como estar assinada pela 
proponente ou seu representante legal, sob pena de desclassificação caso a 
Comissão de Licitação entenda que comprometa a lisura do certame licitatório. 
Todas as páginas deverão estar numeradas seqüencialmente. (Modelo Anexo 
VI). 

 
a) Da proposta de preços, a ser preenchida aos moldes do “Modelo de 

Proposta”(Anexo),constará,sob pena de desclassificação: 
 

b) Percentual de desconto sobre a Tabela de Custos de Serviços Internos 
do Sindicato das Agências de Propaganda (SINAPRO-PR), o qual não 
poderá ser superior a 78%(setenta e oito por cento), sob pena de 
desclassificação. 

 
c) O percentual de honorários de até 5% (cinco por cento), incidente sobre 

os custos de produção realizada por terceiros especializados na 
prestação de serviços e de suprimentos externos, decorrente de estudos 
ou criação intelectual da licitante; 

  
d) O percentual de honorários de até 5% (cinco por cento), incidente sobre 

os custos de produção realizada por terceiros especializados, quando a 
responsabilidade da agência se limitar à contratação ou pagamento do 
serviço e/ou suprimento externo. 

 
11.2. A Proposta de Preços deverá conter: 

*O número da Tomada de Preços n° 05/2022. 
* Dados da licitante: Razão Social, número do CNPJ, endereço completo, 

número do telefone e e-mail. 
* Descrição do Banco, Agencia e Conta da proponente (pessoa jurídica). 

 
* Declaração de que os percentuais de desconto ofertados abrangem 

todos os custos necessários para a realização dos serviços, incluindo impostos, 
taxas, encargos sociais e trabalhistas, administração, custos diretos e indiretos 
e todos os outros ônus federais, estaduais, e/ou municipais indispensáveis para 
o cumprimento do objeto da presente licitação. 

 
* O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data de abertura do envelope nº4 . As propostas que 
não contiverem o prazo de validade, será considerado o prazo de 60(sessenta) 
dias, da data da entrega da proposta, conforme §3º,do art.64,daLeinº8.666/93. 

 
* Declaração do enquadramento da empresa como Microempresa(ME) 

e/ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 



 

 

123, de 14 de dezembro de 2006. (Conforme Anexo XI). 
 

11.3. A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável. 
 

11.4. Os serviços considerados indispensáveis à execução da campanha ou 
ação publicitária e não constantes da Tabela Referencial de Preços do 
SINAPRO/PR, serão remunerados através de acordo entre as partes, 
fundamentado em clara e precisa demonstração da sua procedência e 
compatibilidade com os preços de mercado, observado o disposto no§ 1º do 
art.14 da lei12.232/10. 

 
12. DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE  PREÇOS (ENVELOPENº4)  

 
12.1. A pontuação da proposta será obtida da seguinte maneira: 

 
1- As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas, 

preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos. 

 
2- A classificação das propostas de preços será feita mediante a aplicação 

do critério de julgamento do menor preço, considerando um máximo de 
100 (cem)pontos. 

 
3- Até 40 (quarenta) pontos pelo desconto sobre os custos internos com 

base na Tabela de Custos Internos do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado do Paraná (dois pontos para cada 1% (um por 
cento) de desconto, limitado a 70%(setenta por cento) do valor da tabela. 

 
4- Até 30 (trinta) pontos pelo desconto sobre honorários devidos sobre o 

custo de produção realizada por terceiros especializados, na prestação 
de serviços e de suprimentos externos, na razão de (7,5(sete virgula 
cinco) pontos paracada1% 
(um por cento) de desconto sobre os 5% (cinco por cento) originais, até o 
limite de 1%(um por cento) de desconto). 

 
5- Até 30 (trinta) pontos, pelo desconto sobre os honorários devidos sobre 

o custo de produção realizada por terceiros especializados, quando a 
responsabilidade da agência se limitar exclusivamente à contratação ou 
pagamento do serviço e/ou suprimento externo, na razão de (7,5 pontos 
para cada 1% de desconto sobre os 5% originais, até o limite de 1% de 
desconto). 

 
6- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, 

nem preço ou vantagem baseados em ofertas de outras empresas 



 

 

licitantes. 
 

7- A avaliação da Proposta de Preços será pelo máximo de 100 (cem) 
pontos. Na avaliação da proposta de preços será atribuída pontuação 
em seus itens através dos seguintes critérios: 

 
A– Desconto sobre os custos internos da tabela referencial de custos do 

Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná. (Até 40 
quarenta pontos); 

 
A.1Critério de desconto de 50%(cinquenta) a 70%(setenta), equivalendo 02 
pontos a cada 1,00% de desconto. 
Ex:50,00%= 0Ponto, 
60,00% = 20 pontos e 
Assim  sucessivamente até 70%= 40pontos. 

 
B– Honorários por serviços de terceiros (Até30 (trinta) pontos); 

 
B.1 Remuneração entre 1% a 5% (honorários devidos sobre o custo de 

produção realizada por terceiros especializados, na prestação de serviços e 
de suprimentos externos) (7,5 pontos para cada 1% de desconto sobre os 
5% originais, até o limitede1%de desconto). 

 
Honorários a serem aplicados: Pontos 
Concedidos 05%: Zero pontos 
04%: 7,5 pontos 
03% 15 pontos 
02%: 22,5 pontos 
01%: 30 pontos 

 
C–Honorários sobre veiculação (Até30 (trinta) pontos); 

 
C.1Remuneração entre1% a 5% (honorários devidos sobre os custos de 

produção realizada por terceiros especializados, quando a responsabilidade 
da agência se limitar exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço 
e/ou suprimento) (7,5 pontos para cada 1% de desconto sobre os 5% 
originais, até o limite de 1% de desconto). 

 
Honorários a serem aplicados: Pontos 
Concedidos05%: Zero pontos 
04%: 7,5 pontos 
03%: 15 pontos 
02%: 22,5 pontos 
01%: 30 pontos 



 

 

 
12.2. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo sido julgados os recursos por 
ventura interpostos, ou havendo desistência dos mesmos, a comissão de 
licitação elaborará relatório e parecer conclusivo,com o resultado da licitação. 

 
12.3. A Nota da Proposta de Preços (total de pontuação auferida) servirá para o 
cálculo da nota final. 

 
12.4. Serão desclassificadas as propostas que: 

 
- Não atenderem as disposições contidas neste edital; 

 
- Apresentarem valores superiores aos praticados no mercado e que 
contenham qualquer item condicionante para a entrega dos serviços; 

 
- Apresentarem percentual de desconto superior a 78% (setenta e oito por 
cento) sobre os custos internos, baseados na tabela de preços do Sindicato 
das Agências de Propaganda do Estado do Paraná (SINAPRO/PR); 

 
- Apresentar em percentual de honorários superiores a 5%(cinco por cento) 
pertinentes a supervisão de produção externa incidente sobre os custos de 
serviços e suprimentos externos de terceiros, referentes à elaboração de 
peças e materiais contratados com fornecedores; 

 
- Apresentarem percentual de honorários superiores a 5% (cinco por cento) 
pertinentes aos custos de produção realizada por terceiros especializados, 
quando a responsabilidade da agência se limitar exclusivamente à 
contratação ou pagamento do serviço e/ou suprimento; 

 
13. DO JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS  

 
13.1. A pontuação final será obtida a partir do resultado oriundo nos quesitos 
“técnica” e “preço" obedecendo os seguintes parâmetros: 

PF=(PTx7+PPx3) ÷10,sendo: 
PF= pontuação final 
PT = Índice da licitante obtido no quesito 
“técnica”. PP=Índice da licitante obtido no 
quesito“ preço”. 

 
13.2. A classificação final na licitação se dará pela análise comparativa das 
“pontuações finais”, obtidas pelas participantes. 

 
13.3. Será considerada vencedora a licitante que obtiver a maior “pontuação 

final”. 



 

 

 
13.4. Caso haja empate, quando se tratar de Microempresa (ME) ou Empresa 
de Pequeno Porte (EPP), serão utilizados para fins de desempate os critérios 
abaixo, sucessivamente: 

 
 Maior nota obtida no subitem Estratégia de Comunicação Publicitária, da 

proposta técnica; 
 Maior nota obtida no subitem Ideia Criativa,da proposta técnica; 
 Maior nota obtida no subitem Capacidade de Atendimento, da proposta 

técnica; 
 Sepersistirempateseráfeitosorteionostermosdo§2º,doart.45,daLeinº8.666,de 

21 de junho de 1993. 
 
14. DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  

 
14.1. Na data, horário e local indicado para a realização da sessão pública de 
Licitação a Comissão Permanente de Licitação, na presença facultativa das 
proponentes interessadas, devidamente credenciadas, procederá à abertura 
dos Envelopes 01 e 03,PROPOSTA TÉCNICA - Plano de Comunicação 
Publicitária (sem identificação) e a PROPOSTA TÉCNICA-Conjunto de 
Informações Referentes à Proponente, respectivamente, obedecendo os 
seguintes procedimentos: 

 
14.2. Os envelopes padronizados com a via não identificada do Plano de 
Comunicação Publicitária (envelope 01), bem como o conteúdo da proposta, só 
serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação senão apresentarem 
marca, sinal, rasuras, etiqueta ou qualquer outro elemento capaz de identificar 
a licitante. 

 
14.3. A licitante que descumprir este quesito será eliminada sumariamente do 
certame, sem atribuição de pontuação em qualquer quesito. 

 
14.4. A Comissão Permanente de Licitação não lançará nenhum código, sinal, 
rubrica ou marca nos envelopes 01 (VIA NÃO IDENTIFICADA), Plano de 
Comunicação Publicitária, nem nos documentos que a integram. 

 
14.5. A Comissão Permanente de Licitação elaborará ata e, em ato contínuo, 
encaminhará à Subcomissão Técnica os Envelopes nº 1 e 3, já abertos, para 
análise e julgamento,citando o número de participantes. 

 
14.6. Nenhum integrante da Subcomissão Técnica poderá participar da sessão 
de recebimento e abertura dos envelopes com as Propostas Técnicas e de 
Preços (envelopes nº1,2,3e 4). 

 



 

 

14.7. A Subcomissão Técnica fará a análise e julgamento individualizada do 
Plano de Comunicação Publicitária (envelopenº1), desclassificando as 
propostas que estiverem em desacordo com as exigências legais ou 
estabelecidas no instrumento convocatório,observado o disposto no inciso XIV 
do art.6.º da Lei Federalnº12.232/2010. 

 
14.8. A Subcomissão Técnica elaborará ata de julgamento do Plano de 
Comunicação Publicitária e encaminhará à Comissão de Permanente Licitação, 
juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a justificativa 
escrita das razões que as fundamentaram em cada caso. 

 
14.9. A Subcomissão Técnica fará a análise e julgamento individualizada do 
Conjunto de Informações Referentes à Licitante (envelope nº 3), 
desclassificando as propostas que estiverem em desacordo com as exigências 
legais ou estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 
14.10. A Subcomissão Técnica elaborará ata de julgamento dos quesitos 
constantes no Conjunto de Informações Referentes à Licitante e encaminhará à 
Comissão Permanente de Licitação,juntamente com as propostas,as planilhas 
com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram 
em cada caso. 

 
14.11. A Comissão Permanente de Licitação, após recebimento dos 
documentos do Plano de Comunicação Publicitária e do Conjunto de 
Informações Referentes à Licitante e encerrará a sessão pública. 

 
14.12. A Comissão Permanente de Licitação convocará as interessadas através 
de comunicado as e publicando no Diário Oficial e sítio oficial do Município: 
www.vitorino.pr.gov.br, e quadro de avisos, para a realização de sessão pública 
para apuração do resultado geral das propostas técnicas, com os seguintes 
procedimentos: 

 
14.13. Abertura dos envelopes 02, com a via identificada da Proposta Técnica – 
Plano de Comunicação Publicitária. 

 
14.14. Comparação entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de 
Comunicação Publicitária, para confirmação de autoria (envelopes01e 02). 

 
14.15. Elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um 
dos quesitos de cada proposta técnica. 

 
14.16. Proclamação do resultado do julgamento geral das propostas técnicas 
(envelopes 01, 02 e 03), registrando-se em ata as propostas desclassificadas e 
a respectiva ordem de classificação. 



 

 

 
14.17. Após a proclamação do resultado, a Comissão Permanente de Licitação, 
publicará o resultado do julgamento das propostas técnicas no Diário Oficial, no 
sítio: www.vitorino.pr.gov.br e quadro de avisos, com a respectiva pontuação e 
a indicação das proponentes desclassificadas e a ordem de classificação, 
organizada pelo nome das licitantes, abrindo-se o prazo para interposição de 
recursos, relativo ao julgamento das Propostas Técnicas, conforme disposto na 
alínea b, do inciso I, do art.109da Lei nº8.666/93. 

 
14.18. Decorrido o prazo para a interposição de recursos ou decididos os 
interpostos, a Comissão Permanente de Licitação convocará as interessadas 
através de aviso a ser publicado no site oficial www.vitorino.pr.gov.br e quadro 
de avisos, para a sessão pública de abertura das Propostas de Preços 
(envelopes nº 4), observando o disposto no§ 2º do art.46 daLeinº8.666/93. 

 
14.19. Na sessão pública de abertura das Propostas de Preços, (envelope nº4), 
será composta a Planilha Geral com as pontuações atribuídas a cada um dos 
quesitos conforme dispõe os itens “DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS DE 
PREÇOS ”E“ DA PONTUAÇÃO DA  PROPOSTA DE PREÇOS” deste Edital. 

 
14.20. Publicação do resultado do julgamento final das propostas, com a devida 
publicação no site oficial do Município: www.vitorino.pr.gov.br,no Diário Oficial e 
no quadro de avisos, abrindo-se o prazo para interposição de recursos relativos 
a julgamento final, conforme dispõe a Aline ab, do inciso I,do art.109da Lei nº 
8.666/93. 

 
14.21. Após julgamento dos recursos, se houver, será procedida à convocação, 
através dos meios de comunicação (site oficial do Município: 
www.vitorino.pr.gov.br, no Diário Oficial e no quadro de avisos), das licitantes 
classificadas no julgamento final para apresentação dos Documentos de 
Habilitação, indicando a data, horário e local para abertura dos envelopes de 
nº05. 

 
14.22. A sessão pública de recebimento e julgamento do envelope 05-
Documentos de Habilitação, obedecerá aos seguintes procedimentos: 

 
14.22.1 A Comissão Permanente de Licitação procederá a o recebimento e a 
abertura dos envelopes com os Documentos de Habilitação das licitantes 
classificadas (envelope05),em sessão pública coma análise dos mesmos. 

 
14.22.2 Concluída a análise, a Comissão Permanente de Licitação anunciará 
a decisão quanto à habilitação ou inabilitação das licitantes, abrindo-se prazo 
para interposição de recurso, conforme disposto na alínea “a” do inciso I do 
art.109 da Lei Federal nº8.666/93. 



 

 

15. DA HABILITAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA NO JULGAMENTO 
TÉCNICO E DE PREÇOS - ENVELOPE“5” 

 
14.23. Decorrido o prazo para a interposição de recursos ou decididos os 
interpostos, ou ainda, em caso de desistência expressa manifestada por todas 
as licitantes da intenção de sua interposição a Comissão Permanente de 
Licitação declarará a licitante vencedora e encaminhará o procedimento 
licitatório para o Prefeito Municipal de VITORINO-PR, para a devida 
adjudicação e homologação do objeto. 

 
14.24. De todas as fases do processo serão lavradas atas circunstanciadas a 
respeito, que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. 

 
 

15.1. O envelope 05, contendo documentação de habilitação, deverá ser 
apresentado pelas licitantes classificadas (inciso I, do art.6º ,da 
Lei12.232/2010) e conter os seguintes dizeres: ENVELOPE Nº 05-
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
Razão Social da Licitante: 
CNPJ nº:...................................................... 
Município de VITORINO -PR 
Tomada de Preços nº 05/2022, conforme relação abaixo especificada: 

 
15.2. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em envelope 
lacrado e identificado, obedecida a sequência das solicitações deste edital. 

 
15.2.1 Deverão estar inseridos no Envelope 05, os documentos abaixo 

relacionados, em original ou fotocópia autenticada por servidor púbico 
municipal, perfeitamente legíveis, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência, todos da sede da proponente, bem como deverão estar dentro dos 
respectivos prazos de validade. 

 
15.2.2 SICAF em plena validade ou Certificado de Registro Cadastral, 

emitido pela Prefeitura Municipal de VITORINO, em plena validade.  A listagem 
dos documentos necessários ao cadastro poderá ser obtida no email: 
licita@vitorino.pr.gov.br. 

 
15.2.3 Prova de Capacidade financeira (conforme modelo –Anexo X), 

apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão 
ser apresentados os índices de Liquidez Geral (LG); Liquidez Corrente (LC) e 
Solvência Geral(SG).Tais índices serão calculados como se segue: 



 

 

LG = (AC + RLP) / (PC + 
ELP)LC=(AC/PC) 
SG=(AC + AP +RLP)/(PC +ELP); 

 
15.2.4 Decretodeautorização,emsetratandodeempresaousociedadeestran

geiraemfuncionamentonoPaíseatoderegistroouautorizaçãoparafuncionamentoe
xpedidopeloórgãocompetente,quandoaatividadeassim o exigir. 

 
15.2.5 Declaração Unificada (anexo IX); 

 
15.2.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A documentação relativa à qualificação 

técnica consistirá em: 
 

a) Declaração de que a licitante dispõe de condições operacionais para 
atender no Município de VITORINO, Estado do Paraná, caso seja vencedora da 
Licitação subscrita por seu responsável legal  (anexo IV); 

 
b) Declaração expressa da proponente de que a propriedade literária e os 

direitos autorais correspondentes às campanhas a serem realizadas serão 
cedido são município de VITORINO-PR, para delesutilizar-se da forma que lhe 
aprouver, em decorrência do Contrato que vier a ser firmado, sem qualquer 
ônus ou remuneração adicional. (AnexoVII); 

 
c) Certificado de Qualificação Técnica de Funcionamento, expedido pelo 

Conselho Executivo das Normas-Padrão –CENP; 
 

15.3. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 
PARAPARTICIPAÇÃO: 

 
15.3.1 O Certificado de Registro Cadastral só será válido se todas as 

Certidões estiverem com suas validades vigentes, caso não esteja, será 
necessário apresentar 
aCertidãoatualizada,acompanhandooCertificadodeRegistroCadastral,inseridasd
entrodoINVÓLUCRON.º05,noato de abertura da licitação. 

 
15.3.2 Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos 

de validade e poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia, desde que autenticada por servidor membro da Comissão 
Permanente de Licitação. 

 
15.3.3 Quaisquer documentos emitidos via Internet terão sua 

autenticidade confirmada pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

15.3.4 A falta de qualquer dos documentos previstos neste Edital implicará 



 

 

na inabilitação da proponente. 
 
16. CONDIÇÕESDEPAGAMENTO  

 
16.1. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através da Gerencia  
Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento e aceitação da nota fiscal pelo fiscal do contrato. 

 
16.2. Ocorrendo atraso no pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE, 
o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e 
do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro rata tempore” do Índice 
de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). 

 
16.3. Deverá constar na Nota Fiscal: 

1. Número da Licitação. 
2. Número do Contrato. 
3. Número do aditivo/apostilamento se houver. 
4. Especificar (emitir relatório de local onde foi destinado). 
5. Anexos para todas as notas: Todas as negativas fiscais mais CNDT. 
6. Dados Bancários para pagamento. 

 
16.4. A data para entrega das Notas Fiscais será até o dia 10 de cada mês, 
após esta data, deverão ser encaminhadas a partir do primeiro dia útil do mês 
subsequente. 

 
16.5. Juntamente com a nota fiscal, a Contratada deverá apresentar relatório 
das campanhas publicitárias,incluindo: 

 
a) Nota(s)fiscal(is)do(s)veículo(s) de comunicação(ões) contratado(s); 

 
b) Nota(s) fiscal(is) de serviços realizados por terceiro(s), relativos à 
produção dos materiais publicitários; 

 
c) Planilha(s) comprovando a veiculação do material publicitário 
(jornais,revistas,panfletos,outdoor,relatório de inserção de rádios,etc). 

 
17. DO PRAZOe DAVIGÊNCIA  

 
17.1. PRAZO: O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses, a 
contar da assinaturado contrato. 

 
17.2. DAVIGÊNCIA 

 
17.2.1 O Contrato terá vigênciade 12(doze) 



 

 

mesesapartirdadatadesuaassinatura,podendoserprorrogadohavendointeress
edoMunicípiodeVITORINO, nostermosdoart.57,II,§4ºdaLei8.666/93. 

 
17.2.2 Na hipótese de prorrogação do contrato, o valor a ser pago para a 
prestaçãodos serviços poderão ser reajustados, após decorridos 12 (doze) 
meses de 
vigênciadocontrato,pelavariaçãodoIPCA,calculadoedivulgadomensalmentepe
laFundação Getúlio Vargas, ou por outro que vier a substituí-lo, desde que 
permitidonas normas econômicas disciplinadoras, tendo-se como data base 
o da assinaturadocontrato. 

 
17.2.3 A prorrogação do contrato e o respectivo reajuste, se houver, serão 
firmadosatravésdeTermo Aditivo acordadoentreaspartes. 

 
17.2.4 AContratadanãopoderásubcontratarosserviçosobjetodestalicitação. 

 
18. CONDIÇÕESCONTRATUAIS  

 
18.1. A execução dos serviços será solicitada através de requisição expedida 
peloGerencia  de Imprensa da Prefeitura de VITORINO ou via e-mail, sendo 
que 
aanálisedomaterialproduzidoseráfeitapelaprópriaassessoriaparaposterioraprova
çãoeexecução dos trabalhos. 

 
18.2. AdjudicadooobjetodalicitaçãoàPROPONENTEvencedora,teráoprazomáxim
ode 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, para assinar o contrato, sob 
pena dedecair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da LeiFederaln.º8.666/93. 

 
18.3. O MUNICIPIO DE VITORINO poderá quando o convocado não assinar 
ocontrato no prazo e condições estabelecidas neste edital, convocar os 
proponentesremanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas 
mesmascondiçõespropostaspeloprimeiroclassificado,inclusivequantoaospreços
atualizados,deconformidadecomopresenteedital,ourevogadoalicitação,independ
entementedacominaçãoprevista no art.81da LeiFederaln.º8.666/93. 

 
18.4. O prazo do contrato constante neste instrumento poderá ser prorrogado 
nashipóteses eformaaquealude oart.57,§ 1ºe 2ºdaLei Federaln.º8.666/93. 

 
18.5. A empresa adjudicatária ficaobrigada a aceitar, nas mesmas 
condiçõesdocontrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem na 
contratação, até o limite de25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme prevê oart.65,daLei Federalnº.8.666/93. 



 

 

 
18.6. NostermosdoArt.54daLeinº.8.666/93,ocontratoreger-se-
áporsuasclausulase pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, 
supletivamente o princípio dateoriageraldoscontratos e asdisposiçõesdedireito 
privado. 

 
19. DAFISCALIZAÇÃO  

 
19.1. Todos os serviços objeto desta licitação serão acompanhados pela 
Gerencia de Comunicação e toda e qualquer ação de orientação geral e 
controle e a fiscalização dos serviços seráfeito (a)pelo(a)servidor(adesignado 
pelo gestor de cada secretaria. 

 
19.2. A gestão do Contrato seráfeita pelaSecretariamunicipal de Administração 
pormeio de seu gestor 

 
19.3. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a 
responsabilidade,única,integraleexclusivadaContratada,noqueconcerneàexecuç
ãodoobjetodeseurespectivocontrato. 

 
20. DASOBRIGAÇÕESDACONTRATADAEDASCONDIÇÕESGERAIS  

 
20.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA as seguintes, para a 
totalidade doobjeto: 

 
1 - Tratar as questões inerentes ao objeto com o fiscal do contrato, através 

do(s)responsável(is)técnico(s),nãoseadmitindoaosdemaisempregadosdaCONT
RATADA tratarem de questões técnicas com o fiscal do contrato, a não ser 
poriniciativadeste último; 

 
2 - Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, 

aqualquer órgão público, empresa privada ou pessoa física, não cabendo ao 
Municípiosuportarqualquerônus,nostermosdoart.70 daLei nº.8.666/1993; 

 
3 - Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou 

pessoaiscausadosaoMunicípioouaterceiros,provocadosounegligenciadosporseu
sprofissionaise/ouprepostos,culposaoudolosamente,aindaqueporomissãoinvolu
ntária,nãoexcluindooureduzindoessaresponsabilidadeafiscalizaçãoouacompanh
amentopeloMunicípio; 

 
4 - Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas 

com oobjeto deste contrato, de acordo com as especificações determinadas no 
ProcessoLicitatório, assumindo a responsabilidade técnica pelos serviços 
prestados e pelosequipamentos/acessóriosdisponibilizados; 



 

 

 
5 -Além destasobrigações,aindacompeteàCONTRATADA: 

 
a) Executar/forneceroobjetodeacordocomasorientaçõesdofiscal; 

 
b) Responsabilizar-se,civileético-profissionaleresponderpelaqualidade; 

 
c) Substituirprodutos,defeituososouexecutadosemdesacordocomasespecif

icaçõesenormas,nãocabendo àfirmaexecutanteo direitodeindenização; 
 

d) Providenciararegularizaçãodefalhas,defeitosouomissõesdefinidaspelaFi
scalizaçãodo Município. 

 
6 - Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-

fixadase o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanção 
prevista no editalena legislação vigente. 

 
7- As agências contratadas deverão, durante o período de, no mínimo, 5 

(cinco)anos após a extinção do contrato, manter acervo comprobatório da 
totalidade dosserviçosprestados edaspeçaspublicitárias produzidas. 

 
21. CONDUTADEPREVENÇÃODEFRAUDEECORRUPÇÃO  

 
21.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer 
observar, porseus fornecedores e subcontratados, se admitida a 
subcontratação, o mais alto padrãode ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do 
objetocontratual,conformeDecretoMunicipal nº16480,de30dejulhode2020. 

 
21.2. Art. 4º Constituem atos lesivos à administração pública, todos aqueles 
praticadospelas pessoas jurídicas mencionadas neste Decreto, que atentem 
contra o 
patrimôniopúbliconacionalouestrangeiro,contraprincípiosdaadministraçãopúblic
aoucontraoscompromissosinternacionaisassumidospelo Brasil,assimdefinidos: 

 
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agentepúblico, ou aterceirapessoa a elerelacionada; 
 

II -
comprovadamente,financiar,custear,patrocinaroudequalquermodosubvencionar 
a prática dosatosilícitos previstos nestaLei; 

 
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 

paraocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 



 

 

beneficiários dos atospraticados; 
 

IV -notocantealicitaçõesecontratos: 
 

a) frustraroufraudar, medianteajuste,combinação ou 
qualqueroutroexpediente,ocarátercompetitivo deprocedimento licitatório público; 

 
b) impedir,perturbarou fraudara realizaçãode qualqueratode 

procedimentolicitatóriopúblico; 
 

c) afastarouprocurarafastarlicitante,pormeiodefraudeouoferecimentodevant
agemdequalquertipo; 

 
d) fraudarlicitaçãopúblicaoucontratodeladecorrente; 

 
e) criar,demodofraudulentoouirregular,pessoajurídicaparaparticipardelicitaç

ãopública ou celebrarcontratoadministrativo; 
 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ouprorrogações de contratos celebrados com a administração 
pública, sem 
autorizaçãoemlei,noatoconvocatóriodalicitaçãopúblicaounosrespectivosinstrum
entoscontratuais;ou 

 
g) manipularoufraudaroequilíbrioeconômico-

financeirodoscontratoscelebradoscom a administração pública; V - dificultar 
atividade de investigação ou fiscalização deórgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no 
âmbitodasagênciasreguladoras 
edosórgãosdefiscalizaçãodosistemafinanceironacional. 

 
 
22. DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS  

 
22.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, 
morana execução, a administração municipal poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar àlicitantevencedoraasseguintespenalidades: 

 
I -Advertência; 

 
II - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por 

ocorrênciade fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até 
o máximo de 15%(quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, 
recolhida no prazo máximode15(quinze) dias corridos,umavezcomunicada 



 

 

oficialmente; 
 

III - Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de 
empenho, nocaso de inexecução total ou parcial do objeto registrado, recolhida 
no prazo de 15(quinze) dias corridos, contado comunicação oficial, sem 
embargo de indenização dosprejuízos porventura causados à prefeitura do 
município, e ainda sem prejuízo dasdemais penalidadesprevistas 
naleinº8.666/93; 

 
IV -

Multade20%(vinteporcento)sobreovalordocontratoquandooinadimplementoense
jara rescisãocontratual; 

 
V - A licitante vencedora que deixar de celebrar a ata, não mantiver sua 

proposta,deixardeentregardocumentaçãonecessáriaouapresentardocumentaçã
ofalsaexigidasemtodasasfasescontratuais,ensejaroretardamentodaexecuçãodo
certame, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado comportar-se de 
modoinidôneooucometerfraudefiscal,ficaráimpedidadelicitarecontratarcomaadmi
nistração pública e, será descredenciado junto aos sistemas de cadastramento 
defornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da lei nº 10.520/02, pelo 
prazo deaté 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, na ata 
e das demaiscominações legais; 

 
22.2. As sanções previstas nos incisos "I e V" desta cláusula poderão ser 
aplicadasjuntamente comasdos incisos II a IV, facultada adefesa préviado 
licitante, norespectivo processo,noprazo de5(cinco)dias úteis; 

 
22.3. A multa devida será descontada dos pagamentos devidos pela prefeitura 
domunicípiode VITORINO ouquandoforocaso,cobradajudicialmente; 

 
22.4. A critério da administração municipal, poderão ser suspensas as 
penalidades, 
notodoouemparte,quandooatrasonaentregadosmateriaisfordevidamentejustifica
dopelaempresadetentoradocontrato,porescrito,noprazomáximoaté05(cinco)dias
daocorrência do evento e aceito pela prefeitura do município de VITORINO, 
que fixaránovoprazo, esteimprorrogável, paraacompletaexecuçãodas 
obrigaçõesassumidas. 

 
22.5. Com fundamento no artigo 154 da lei estadual n.º 15.608/2007, será 
aplicada asuspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com aadministraçãoao licitanteque: 

 
I) Se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e 

dentro doprazo estabelecido pela administração, a assinar contrato, bem como 



 

 

aceitar ou retiraroinstrumento equivalente; 
 

II) Nãomantiver asuaproposta. 
 

22.6. Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total 
dapropostaaolicitantequeserecusarinjustificadamente,apósserconsideradoadjudi
catárioedentrodoprazoestabelecidopelaadministração,aassinarcontrato,bemcom
oaceitarouretiraroinstrumentoequivalente,semprejuízodeindenizaçãosuplementa
r em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção desuspensão 
de licitar e contratar com a prefeitura do município de VITORINO, peloprazode 
até2(dois)anos,garantida aampladefesa. 

 
22.7. Alémdasjáespecificadasnesteinstrumentosujeitam-
seacontratadainadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 
88 da lei federal n°8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis 
preconizadas no código de defesadoconsumidor -leifederaln°8.078 de11/09/90; 

 
22.8. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, 
poderáacontratada apresentar recurso, sem efeito suspensivo,àautoridade 
competenteatravésdaquelhetenhadirigidoarespectivanotificação,desdequeofaça
devidamentefundamentadoedentrode5(cinco)dias úteisacontardorecebimento 
da notificação. 

 
23. DARESCISÃO  

 
23.1. OMunicípiodeVITORINOpoderárescindir,aqualquertempo,oscontratosquevi
erem a ser assinados, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial,sem que assista à CONTRATADA qualquer espécie de direito, nos 
casos previstos naLei n.º 8.666/93 enocontrato aserfirmadoentreas partes. 

 
23.2. Arescisãodocontrato,deacordocomoquepreceituamosartigos79e80daLeiFe
deraln.º8.666/93poderáser: 

 
a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de VITORINO, através 

daSecretariadeAdministraçãoeFinanças,noscasosenumeradosnoartigo78,inc
isosIaXIIeXVII,daLei n.º8.666/93; 

 
b) Amigável,poracordoentreaspartes,reduzidaatermonoprocessodelicitação,de

sdeque hajaconveniência paraoMunicípiodeVITORINO; 
 

c) Judicial, nostermosdalegislaçãoprocessual. 
 

23.3. ArescisãodoContrato,quandomotivadaporqualquerdositensacimarelaciona
dos,implicaráaapuraçãodeperdasedanos,aperdadagarantiadeexecuçãosem 



 

 

embargosdaaplicação dasdemaispenalidadescabíveis. 
 

23.4. DeclaradaarescisãodoContrato,aCONTRATADAseobrigaaentregaroobjeto
deste Contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de 
qualquernatureza. 

 
24. DISPOSIÇÕESFINAIS  

 
24.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade 
superior, 
emqualquerfasedestaTomadadePreços,apromoçãodediligênciadestinadaaescla
receroucomplementarainstruçãodoprocessolicitatório,vedadainclusãoposteriord
edocumentoouinformaçãoquedeveriaconstaroriginalmentedasPropostasTécnica
s,dePreçosoudosDocumentosde Habilitação. 

 
24.2. AsupervisãoeacoordenaçãodosserviçosobjetodesteEditalsãoatribuiçõesda
AdministraçãoMunicipal,ouresponsávelpor elaindicado. 

 
24.3. Nenhumalicitantepoderáparticipardestecertamecommaisdeumaproposta. 

 
24.4. Não serão levadas em consideração, em qualquer fase da licitação, 
quaisquerconsultas, pleitos ou reclamações, que não tenham sido formuladas 
por escrito edevidamenteprotocolizadas junto aComissãoPermanente 
deLicitação. 

 
24.5. As proponentes ficam cientes que o Município de VITORINO, reserva-se 
nodireito de revogar a presente Licitação por razões de interesse público, no 
todo ou emparte, ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício, ilegalidade, de 
ofício ou medianteprovocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para o 
recebimento e abertura daspropostas,descabendo,emtais 
casos,qualquerreclamaçãooudireito àindenização. 

 
24.6. Setodasaslicitantesforeminabilitadasoutodasaspropostasforemdesclassifi
cadas, o município de VITORINO poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteispara 
aapresentaçãodenova documentaçãoouproposta. 

 
24.7. Serãodesclassificadasaspropostasquenãoatenderemasexigênciasdesteedit
aleanexos,queforemomissas,vagas,impuseremcondiçõesdiferentesdasdisposta
snopresenteinstrumentoconvocatórioouquecontiveremdescontosouexecuçãoco
ndicionada a prazos ou vantagens de qualquer natureza aqui não previstos, 
queestiveremincompletas,incorretas,rasuradasoucontendocorretivos,queaprese
ntaremirregularidadesoudefeitos capazes dedificultaro julgamento. 

 
24.8. As licitantes deverão apresentar suas propostas levando em consideração 



 

 

oCódigodeÉtica dosProfissionais de Propaganda. 
 

24.9. Fazemparteintegrantedesteprocessolicitatório,osseguintesanexos: 
 

- AnexoI–Briefing; 
- AnexoII–DeclaraçãodeResponsabilidades; 
- AnexoIII-CartadeCredenciamento; 
- AnexoIV–DeclaraçãodePossibilidadeOperacional; 
- AnexoV–DeclaraçãodeDesistênciadeInterposiçãodeRecursos(Renúncia); 
- AnexoVI –Proposta; 
- AnexoVII –DeclaraçãodeDireitosAutorais; 
- AnexoVIII –Minutado Contrato; 
- AnexoIX–DeclaraçãoUnificada; 
- AnexoX–CapacidadeFinanceira; 
- AnexoXI –DeclaraçãodeEnquadramento. 

 
24.10. Prevalecerá o disposto no presente edital sempre que houver dúvida 
entre este e os elementos a ele incorporados. 

 
VITORINO, 07/03/2022 

 
 
 

Fernando Sinhorini 
Presidente CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ANEXO – BRIEFING 
PROCESSO Nº 27/2022 
 

As informações a seguir devem ser consideradas para a formulação das 

propostas. 

 
1 – INTRODUÇÃO 

Considerando que a propaganda institucional deve ser concebida como o 

conjunto de técnicas e ferramentas capazes de informar e orientar a população 

em geral sobre os diversos serviços ofertados pelo Município. De acordo com a 

Constituição Federal no seu artigo 37 parágrafo 1°, “a publicidade dos atos, 

programas, obras, serviços, e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos”. (Constituição Federal, Art. 37: 1º). 

Sendo assim, o presente briefing tem como objetivo apresentar 

informações básicas, a fim de orientar as agências de propaganda interessadas 

em participar da licitação para a contratação de serviços de comunicação 

publicitária para o Município de Vitorino/PR.  

 
2 - ESPECIFICAÇÕES 

 
Para fins deste briefing, os serviços de publicidade são aqueles com 

conteúdo informativo, educativo ou de orientação social, destinados a promover a 

divulgação, em diversos meios de comunicação, sobre serviços de publicidade 

legal, institucional ou promocional de ações ou serviços prestados pelo Município 

à população. Além disso, o planejamento, concepção, execução, de acordo com a 

política de comunicação adotada pelo órgão público, sendo que estes serviços 

prestados, devem pautar-se pelos princípios constitucionais. 



 

 

 

 
3 - INFORMAÇÕES SOBRE O CLIENTE 

Situado no Sudoeste do Paraná, o município de Vitorino, apresenta 

atualmente uma população de 6.859 habitantes, conforme estimativa do Censo do 

IBGE (2020). Sua economia está fundamentada na agricultura, pequenas e 

médias indústrias e no comércio local, ocupando a 5ª posição no Ranking 

econômico (PIB per capta) da região, e a 29ª no estado.  

O município está localizado em uma região estratégica, as margens da BR 

280, um dos principais corredores rodoviários do estado do Paraná. Sua posição 

geográfica, próximo a importantes polos industriais, bem como, o fato de estar 

posicionado na divisa do Paraná com Santa Catarina, entre duas importantes 

cidades da região, Pato Branco/PR e São Lourenço do Oeste/SC, são fatores 

estratégicos para o seu desenvolvimento e para a geração de novas 

oportunidades.  

Com foco nestas informações, a Administração Municipal pretende criar um 

novo Parque Industrial, contribuindo assim na política de expansão econômica, 

seja no fortalecimento das empresas locais, bem como, atraindo novos 

investidores para o município.  

Para tanto, entendemos que uma comunicação assertiva é fundamental 

para a divulgação deste projeto e de todas as ações do Poder Executivo, em suas 

mais diversas áreas de atuação, com a finalidade de informar ao cidadão sobre os 

atos da Administração Municipal, e também, difundir os potencias de Vitorino, 

visando atrair nos investimentos, contribuindo assim para o desenvolvimento 

econômico, cultural e social.  

 
4 - 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 das ações em curso no 
Munícipio; 
- Disseminar informações de interesse dos diversos setores da administração, 
serviços e dos direitos dos cidadãos; 
- Contribuir para a transparência e compreensão dos atos, funções e 
responsabilidades do Executivo Municipal. 
 
5 - OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Divulgar o município de Vitorino/PR e seus potenciais, visando atrair novos 

investimentos, gerando novas oportunidades e promovendo o desenvolvimento 

econômicos, através da campanha “Vitorino, aqui o futuro já começou”. A 

campanha terá como ponto de partida o projeto, em desenvolvimento, do novo 

Parque Industrial de Vitorino, que será instalado em uma área industrial que está 

sendo adquirida pela Administração Municipal. 

 

6 - NATUREZA DA CAMPANHA 
 

A partir do projeto de instalação do novo Parque Industrial, a Administração 

Municipal, através da Secretaria de Expansão Econômica, vê a necessidade de 

criar uma campanha institucional com o objetivo de promover os potenciais de 

Vitorino/PR. A intenção é atrair novos investidores que possuam interesse em 

empreender no município, instalando novas empresas e consequentemente, 

gerando mais empregos e aumentando a arrecadação... complementar, 

possibilitando investimentos públicos em outras áreas. Esta campanha deverá 

estimular os empresários locais frente as novas oportunidades que o Parque 

Industrial possibilitará e criando junto a população a sensação de pertencimento, 

melhorando assim a autoestima das pessoas e imagem regional do município.  

 
7 - QUANDO ACONTECE 

 
Campanha imediata, já que as tratativas para a criação do Parque 

Industrial de Vitorino estão bastante avançadas.  



 

 

 

8 - A TAREFA DAS LICITANTES 

 
I – Dar cumprimento à prescrição constitucional (art. 37, caput, e § 1.º), sendo que 

tal publicidade não enseje promoção pessoal das autoridades; 

II – Despertar no setor empresarial local, regional e estadual, interesse para os 

novos empreendimentos prospectados pela Administração Municipal, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico e social do município; 

III - Levar à opinião pública notícias sobre os atos e serviços da Administração, 

com notório caráter informativo, institucional e de orientação social, haja vista 

possibilitar não só o conhecimento da sociedade sobre os rumos que se pretende 

dar às normas jurídicas, como acender o debate crítico e construtivo sobre os 

temas; 

IV - Divulgar as ações que o executivo promove, destacando o Portal da 

Transparência que é um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar o 

desempenho e atos do Poder Executivo. 

 
9 - PÚBLICO-ALVO 

 
O público-alvo da campanha: “Vitorino, aqui o futuro já começou” é o setor 

empresarial, tendo como foco a instalação de novas empresas no município. Além 

disso, a campanha deverá informar toda a população sobre esta importante ação 

de desenvolvimento econômico e geração de oportunidades.  

 
10 - INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 
 

Pelo e-mail: licita@vitorino.pr.gov.br ou pelo fone 3227-1222 

 
11 – CONCEITO 
 

O conceito que assumirá as ações de publicidade institucional do Poder 

Executivo Municipal é o que dispõe a Lei nº. 12.232, de 29/04/2010 e a parágrafo 

1º, do artigo 37, da Constituição Federal. 



 

 

 

12- PERÍODO DE VEICULAÇÃO 
30 dias. 
13- ABRANGÊNCIA 

Estadual. 

 
14- VERBA 
Aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 
15 MÍDIAS 

 
 Spot de Rádio de 30 segundos; 
 Layoutpara meia página de jornal; 
 Layoutpara outdoor; 
 Layoutpara posts nas redes sociais; 
 Storyboard/roteiro de Vt de 15 segundos para TV.  

 
 



 

 

 
ANEXOII 
(Papeltimbradodalicitante) 

 
DECLARAÇÃODERESPONSABILIDADES 

 
(Nome da Proponente)................................................inscrita no CNPJ
 sobn.º......................................................, sediada na
 Rua............................ nº............ 
Bairro.....................Município.................CEP...............Estado ........... porintermédio 
deseurepresentantelegal,Sr.(a) ....................... portador(a)daCéduladeIdentidade 
nº .........................................expedida
 em.........................pela ........................ edo 
CPF nº .................................................., abaixo assinado(a), para fins de 
Licitação,modalidadeTomadadePreçosnº000,Tipo:TécnicaePreço,DECLARAex
pressamenteque: 

 
I - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer 
esferade governo (Federal, Estadual eMunicipal), estando apta a contratar 
com o poderpúblico. 

 
II - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
ConstituiçãoFederal, não emprega menoresde dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso 
ouinsalubreenemmenoresdedezesseisanos,emqualquertrabalho,salvonacondi
çãodeaprendiz,apartirdosquatorzeanosdeidade,emcumprimentoaoquedetermin
ao inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubrode1999. 

 
III -Comprometemo-
nosamanterduranteaexecuçãodocontrato,emcompatibilidade com as 
obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação 
equalificaçãoexigidasnapresentelicitação. 

 
IV - Até a presente data, sob as penalidades cabíveis, inexiste fato 
impeditivode habilitação nos termos doartigo 32, parágrafo 2º, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21de junho de 1993 e alterações subsequentes, e que temos 
plenoconhecimento detodos os aspectos relativos a presente licitação, bem 
como, concordamos com 
ascondiçõesconstantesnesteEditaleseusanexos.Estamoscientesdaobrigatoried
adededeclararocorrênciasposteriores. 

 
Porserexpressãodaverdade,firmamosapresente. 

 



 

 

.............................................................................. 
Localedata 

 

 
Nomeeassinaturadoresponsável 
CarimbodaProponentecomnºCNPJ 



 

 

 
ANEXOIII 
(papeltimbradodaLicitante) 

 
CARTADECREDENCIAMENTODEREPRESENTANTELEG
AL 

 
 
 

(NomedaProponente).....................................................................inscritanoCNPJs
ob 
n.º..........................................,sediada na
 Rua.....................................nº........ 
Bairro.........................Município...........................CEP...........................Estado do 
.............................. por intermédio de seu representante legal, 
Sr(a)...................................., portador(a) da
 Cédula deIdentidade nº 
........................expedida em.........................pela.....................................e do 
CPF nº .................................................., abaixoassinado 
(a),parafinsdeLicitação,modalidadeTomadadePreçosnº 000, Tipo: Técnica e 
Preço,CREDENCIAMOSoSr(a).......................................................................,por
tador(a)da 
Cédula de Identidade nº....................................., expedida em ............... pela 
............................................................edoCPF nº. ............................... residentee 
domiciliado(a)na Rua.........................nº...............Bairro ........................ Município 
...............................CEP.............. Estado do .............................. nacondiçãode 
REPRESENTANTELEGALdestalicitante,outorgando-
lheplenospoderesparapronunciar-seemnomedaempresaepraticar todos atos 
inerentesao certamelicitatório. 

 
 

Porseraexpressãodaverdadeeparaquesurtaefeitoslegais,firmamosapresente. 
 
 

................................................................ 
Localedata 

 
 
 

NomeeAssinaturadoResponsávelLegaldaempresa 



 

 

 
ANEXOIV 
(papeltimbradodaLicitante) 

 
 

DECLARAÇÃODEPOSSIBILIDADEOPERACIONALNOMUNICÍPIODEVITORI
NO-PR 

 
 
 
 

Aempresa ................................................... ,inscritanoCNPJn° 
...........................................,  localizada  na  Rua .............................................. , 
n°...........,Bairro..........................................,Município....................................,Estad
o 
do ................................, CEP..........................., através de seu representante 
legal,declara para os devidos fins epara que surta efeitos legais, que dispõe 
de condiçõesoperacionais para atender no Município de VITORINO - PR, 
caso seja 
vencedoradaLicitaçãonaModalidadeTomadadePreçosnº000;Tipo:TécnicaPreç
o,quevisaacontrataçãodeAgênciadePropaganda,paraprestaçãodeserviçosdep
ublicidadedeinteressedomunicípiodeVITORINO –PR. 

 
Porseraexpressãodaverdade,firmamosapresentedeclaração. 

 
 
 
 

Localedata 
 
 
 
 

Nomeeassinaturadorepresentantelegaldaproponente 
CarimbodaProponentecomnºCNPJ 



 

 

 
ANEXOV 

 
 

DECLARAÇÃODEDESISTÊNCIADEINTERPOSIÇÃODERECURSOSCOMIS
SÃO PERMANENTEDELICITAÇÃO 

 
 
 

ÀCOMISSÃODELICITAÇÃO DAPREFEITURAMUNICIPALDEVITORINO 
 
 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
Tomadade Preços sob o nº 000, por seu representante credenciado, declara, 
na forma 
esobaspenasimpostaspelaLei8.666/93,de21dejunhode1993,obrigandoaempres
aque representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de 
Licitação, quejulgou: 

 
1- Os documentos e as propostas técnicas contidos nos (envelopes nº 01, 
02, 
03),RENUNCIANDO,expressamente,aodireitoderecursodestafaseeaorespectivo
prazoeconcordandocomoprosseguimentodoprocedimentolicitatório,passando-
seàaberturadosenvelopes dos proponentesclassificados. 

 
2- A proposta de Preços/Financeira contida no (envelope nº 04), 
RENUNCIANDO,expressamente, ao direito de recurso desta fase e ao 
respectivo prazo e concordandocom oprosseguimento do 
procedimentolicitatório. 

 
3- Os documentos de habilitação contidos no (envelope nº 05); 
RENUNCIANDO,expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao 
respectivo prazo 
econcordandocomoprosseguimentodoprocedimentolicitatório,passando-
seàaberturados envelopes da próximafasedosproponenteshabilitados. 

 
 

 em / de 2022. 
 
 
 

Nomeeassinaturadorepresentantelegaldaproponente 
CarimbodaProponentecomnºCNPJ 

 



 

 

 
Porseraexpressãodaverdade,firmamosapresentedeclaração. 



 

 

 
ANEXOVI-PROPOSTA 

 
(papel timbrado da Licitante, contendo a Razão Social, nº do CNPJ, 
endereçocompleto,númerodotelefonee-mailANEXARTABELASINAPRO-
PRVIGENTE) 

 
 
 

A     empresa     (razão     social     da     licitante)
 _,
inscritanoCNPJsobon°
 _,
sediada     à
 _,
(endereço   completo),   com   Inscrição   Estadual   n°
 _,
tendo recebido todos os documentos e informaçõesnecessárias para o 
cumprimentointegral das obrigações do objeto da presente licitação, que trata 
da contratação deAgência de Propaganda, para prestação de serviços de 
publicidade de interessedoMunicípiodeVITORINO-
PR,apóscuidadosoexameeestudodoeditaleseusanexos, e estando de acordo 
com seus termos e com alegislação nele indicada, 
vemapresentarpropostaconformesegue. 

 
Declaramosque,na vigência docontratooriundodo 
procedimentolicitatórioemepígrafe,adotaremosaseguintepolíticadepreçosparao
sserviçosdescritos: 

 
a)Aplicaremos desconto de% (............................................) sobre os 
custosinternos baseados na tabela decustos referenciais do Sindicato das 
Agências dePropaganda do Estado do Paraná - SINAPRO/PR (ANEXA) -
tendo como limite doedital o máximo de 70% (setenta por cento), 
estabelecendo, portanto em pontosnossapontuaçãoaseraplicadanesteitem; 

 
b)Aplicaremoshonoráriosde%(............................................),relativosepertinente
saocustodeproduçãorealizadaporterceirosespecializados,naprestaçãodeserviç
osedesuprimentosexternosdeterceiros,referentesàelaboração de peças e 
materiais contratados com fornecedores tendo como limite doedital o máximo 
de 5% (cinco por cento), estabelecendo, portanto, 
empontosnossapontuaçãoaseraplicadanesteitem; 

 
c)Aplicaremoshonoráriosde%(............................................),relativosepertinente
s ao custo de produçãorealizada por terceiros especializados, quando 



 

 

aresponsabilidade da agência se limitar exclusivamente à contrataçãoou 
pagamentodo serviço e/ou suprimento externo, tendo como o limite do Edital 
de 5% (cinco 
porcento),estabelecendo,portanto,empontosnossapontuaçãoaseraplicadanest
eitem. 

 
Validadedaproposta:60(sessenta)dias. 

 
Declaramos que os percentuais de desconto ofertados abrangem todos os 
custosnecessários paraa realizaçãodosserviços, incluindo impostos, taxas, 
encargossociaisetrabalhistas,administração,custosdiretoseindiretosetodososou
trosônus 



 

 

 
federais,estaduais,e/oumunicipaisindispensáveisparaocumprimentodoobjetodapr
esentelicitação; 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Local / / . 
 
 
 

 
RepresentantedaLicitante 



 

 

 
ANEXOVII 
(papeltimbradodaproponente) 

 
 
 

DECLARAÇÃODEDIREITOSAUTORAIS 
 
 
 

A Empresa .........................................., inscrita no CNPJ sob n° 
..............................................., localizada no 
endereço..................................................................,no Município de 
....................................Estadodo ................................, CEP ................................, 
DECLARA, para fins da licitação Edital de Tomada de Preços nº 000, 
Tipo:Técnica   Preço, de que a propriedade literária e os direitos autorais 
correspondentesàs campanhas a serem realizadas serãocedidos ao Município 
de VITORINO paradeles utilizar-se da forma que lhe aprouver, em decorrência 
doContrato que vier a serfirmado,semqualquerônusouremuneraçãoadicional. 

 
 

Porserexpressãodaverdade,firmamosapresentedeclaração. 
 
 
 
 
 
 
 

Localedata 
 
 
 
 

Nomeeassinaturadorepresentantelegaldaproponente 
CarimbodaProponentecomnºCNPJ 



 

 

 
ANEXOVIIIMINU

TADOCONTRATO 
 
O MUNICÍPIO DE VITORINO, pessoa jurídica de direitopúblico interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. ------------------, com endereço na -------------------0, 
centro,nacidadedeVITORINO,EstadodoParaná,representadoporseu Prefeito 
Municipal senhor Luis Carlos Turatto, residente 
edomiciliadonestacidade,aseguirdenominadoCONTRATANTE,edeoutroladocomoCO
NTRATADA,a 
 ,pessoajurídicadedireitoprivado,i
nscritanoCNPJ/MFsobn.º  /-, 
comendereçoaRua/Avenida  ,n.º  ,Bairro 
 ,cidade ,CEP - 
 ,Telefone() ,E-mail:  nesteato     
representada     pelo     Sr.          
 ,brasileiro,portadordoRGn.º 
 - eCPFn.º -,têmjustose 
contratadosasseguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULAPRIMEIRA-DOOBJETO 

ConstituiobjetodopresenteinstrumentoaCONTRATAÇÃODEAGÊNCIADEPROPAG
ANDAPARAPRESTAÇÃODESERVIÇOSDEPUBLICIDADEDE 
INTERESSEDOMUNICÍPIODEVITORINO-
PR,dispondodosserviçosabaixorelacionados: 

 
CLÁUSULASEGUNDA- DOSSERVIÇOSDEPUBLICIDADE 

ParágrafoPrimeiro 
Entenda-
seporserviçosdepublicidadeoconjuntodeatividadesrealizadasintegradamente, 
que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, 
aconcepção, a criação, a execução interna, a intermediação supervisão da 
execuçãoexterna e a distribuição de publicidade aos veículos e a demais meios 
de divulgação,com oobjetivo dedifundirideiasouinformaro público emgeral. 

 
ParágrafoSegundo 

As publicações de atos oficiais exigidos por força de lei específica serão 
efetuadas 
noórgãodeimprensaoficialdomunicípiosemaintermediaçãodaAgênciadePropaga
ndacontratada,nãosendo,portanto,devidoqualquervalorsobreestaspublicações. 

 
ParágrafoTerceiro 

AContrataçãodeAgênciadePropagandacompreendeplanejamento,estudo,pesqu
isa, criação,produção,distribuiçãoecontrolederesultadosdecampanhas. 

 



 

 

ParágrafoQuarto 
PublicidadeInstitucional:aquetemcomoobjetodivulgarinformaçõessobreprogram
asdos órgãoseentidadesgovernamentais,oumetaseresultados; 



 

 

 
ParágrafoQuinto 

Publicidade de Utilidade Pública: a que tem como objetivo informar, orientar, 
avisar,preveniroualertarapopulaçãoousegmentodapopulaçãoparaadotarcomport
amentosquelhetragambenefíciossociais 
reais,visandomelhorarasuaqualidadedevida. 

 
ParágrafoSexto 

Estãoincluídosnoobjeto: 
g) Criação,produção,veiculaçãoedistribuiçãodeprogramasderádio,bemcom

ocampanhaspublicitárias; 
 

h) Criação,produção,veiculaçãoedistribuiçãodeanúnciosepublicidadeinstitu
cional e legal em emissoras de rádio, jornais, revistas, TV, internet 
eredes sociais, podendo cada qual ter abrangência local, regional, 
estadual,nacionale/ou internacional; 

 
i) Realização de estudos e pesquisas dos veículos de divulgação que 

melhorpossamdifundirascampanhaseserviçosdoExecutivo,noqueserefer
eàsuanatureza, influência, eficiência, área de abrangência, audiência e 
às suascaracterísticasao custoda publicidade; 

 
j) Serviçosdeelaboração,criação,edição,produçãoedistribuiçãodepublicaç

õesimpressas diversasparadivulgaçãodomunicípioemjornais,rádios, 
outdoors,revistas,panfletos,folders,redessociais eoutros; 

 
k) FormulaçãodoPlanodeComunicaçãoecontrataçãodeveículosdecomunic

açãodeinteresse daAdministraçãoMunicipal; 
 

l) Intermediação na veiculação de peças publicitárias em todos os meios 
decomunicaçãotradicionaise/oualternativos. 

 
CLÁUSULATERCEIRA-FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, que se 
regerápelasdisposiçõesdaLeinº12.232/10,subsidiariamentepelasLeisFederaisnº
s8.666/93,4.680/65,LeiComplementarnº123/06eLei Complementar 
147/2014,conjugadascomasdisposiçõesconstantesdopresenteeditale seus 
anexos. 

 
CLÁUSULAQUARTA- DASOBRIGAÇÕESEDASCONDIÇÕESGERAIS 

Constituir-se-
ãoobrigaçõesdaCONTRATADAasseguintes,paraatotalidadedoobjeto: 

 



 

 

ParágrafoPrimeiro 
Tratarasquestõesinerentesaoobjetocomofiscaldocontrato,atravésdo(s)responsá
vel(is)técnico(s),nãoseadmitindoaosdemaisempregadosdaCONTRATADA 
tratarem de questões técnicas com o fiscal do contrato, a não ser 
poriniciativadeste último; 



 

 

 
ParágrafoSegundo 

Responsabilizar-
seporqualquerdanocausado,porsuaculpaoudolo,aqualquerórgãopúblico,empres
aprivadaoupessoafísica,nãocabendoaoMunicípiosuportarqualquerônus, 
nostermos doart.70 da Lei nº.8.666/1993; 

 
ParágrafoTerceiro 

Responderporquaisquerdanosmorais,materiais,patrimoniaise/oupessoaiscausa
dosao Município ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus 
profissionais e/ouprepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissão 
involuntária, não 
excluindooureduzindoessaresponsabilidadeafiscalizaçãoouacompanhamentope
loMunicípio; 

 
ParágrafoQuarto 

Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o 
objetodeste contrato, de acordo com as especificações determinadas no 
Processo 
Licitatório,assumindoaresponsabilidadetécnicapelosserviçosprestadosepeloseq
uipamentos/acessóriosdisponibilizados; 

 
ParágrafoQuinto 

Alémdestasobrigações,aindacompeteàCONTRATADA: 
 

a) Executar/forneceroobjetodeacordocomasorientaçõesdofiscal; 
 

b) Responsabilizar-se,civileético-profissionaleresponderpelaqualidade; 
 

c) Substituirprodutos,defeituososouexecutadosemdesacordocomasespecif
icações enormas,nãocabendo àfirmaexecutanteodireito deindenização; 

 
d) Providenciararegularizaçãodefalhas,defeitosouomissõesdefinidaspelaFi

scalizaçãodo Município. 
 
ParágrafoSexto 

Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e 
ofornecimentoefetuado,serãoaplicadosàCONTRATADAsançãoprevistanoeditale
nalegislaçãovigente. 

 
Parágrafo Sétimo 

Asagênciascontratadasdeverão,duranteoperíodode,nomínimo,5(cinco)anosapó
saextinçãodocontrato,manteracervocomprobatóriodatotalidadedosserviçosprest
adose das peçaspublicitáriasproduzidas. 

 



 

 

CLÁUSULAQUINTA- DOVALOR 
Pelaexecuçãototaldoobjetooracontratado,oCONTRATANTEpagaráa 
CONTRATADAovalor totalde R$ ......... ),deacordo comatabelaabaixodescrita: 

 
ParágrafoPrimeiro 

DO VALOR: O valor para a execução do objeto desta licitação comtempla 
quaisquercustos, internos ou externos, inclusive descontos e outros, sendo que 
os valores dositens observarão o percentual de desconto sobre os preços da 
Tabela de Custos deServiçosInternosdoSindicatodasAgênciasdePropaganda–
SINAPRO/PReo 



 

 

 
orçamentodefornecedoresqueconstaromenorvalor, quandosetratardodispostodo 
§1ºdoart.14dalei12.232/10,naformadispostadesteedital. 

 
ParágrafoSegundo 

A contratada deverá apresentar 3 (três) orçamentos de fornecedores (quando 
se tratardo disposto do § 1º do art. 14 da lei 12.232/10), em envelopes 
fechados, que 
serãoabertosemsessãopúblicadesignadaparaestefim,ouseja:semprequeoforneci
mentode bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) do valorglobaldocontrato. 

 
CLÁUSULASEXTA- DASCONDIÇÕESDEPAGAMENTO 

O pagamento será efetuado através do Gerencia  Financeiro da 
PREFEITURAMUNICIPAL em até 30 (trinta) dias após o recebimento e 
aceitação da nota fiscal peloGerencia de Compras. 

 
ParágrafoPrimeiro 

OcorrendoatrasonopagamentoporculpaexclusivadoCONTRATANTE,ovalordevi
doseráatualizadofinanceiramente,entreasdatasdovencimentoedoefetivopagame
nto,de acordo com a variação “pro rata tempore” do Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo(IPCA). 

 
ParágrafoSegundo 

Alicitantevencedoradeverápossuircontabancária,preferencialmente,juntoaoBanc
odo Brasil ou Caixa Econômica Federal. Caso contrário, possuindo somente 
contas eminstituições diferentes das supracitadas, deverá arcar com as custas 
referentes astransferências bancárias/TED/DOC/PIX. O custo atual varia entre 
R$ 8,00 (oito reais) aR$ 10,00(dezreais)poroperação. 

 
ParágrafoTerceiro 

DeveráconstarnaNotaFiscal: 
1. NúmerodaLicitação. 
2. NúmerodoContrato. 
3. Númerodoaditivo/apostilamento,sehouver. 
4. Especificar(emitirrelatóriodelocalondefoidestinado). 
5. Anexosparatodasas notas:Todasasnegativasfiscaismais CNDT. 
6. DadosBancáriosparapagamento. 

 
ParágrafoQuarto 

A data para entrega das Notas Fiscais será até o dia 25 de cada mês, após 
esta data,deverãoser encaminhadas a partirdoprimeirodia 
útildomêssubsequente. 

 



 

 

ParágrafoQuinto 
Juntamentecomanotafiscal,aContratadadeveráapresentarrelatóriodascampanhaspu
blicitárias,incluindo: 
a) Nota(s)fiscal(is)do(s)veículo(s)decomunicação(ões)contratado(s); 
b) Nota(s)fiscal(is) deserviçosrealizadospor 
terceiro(s),relativosàproduçãodosmateriaispublicitários; 



 

 

 
c) Planilha(s)comprovandoaveiculaçãodomaterialpublicitário(jornais,revista
s,panfletos,outdoor,relatório deinserção derádios,etc.). 

 
ParágrafoSexto 

A retenção dos impostos incidentes sobre o valor contratado se dará de acordo 
com alegislaçãovigentee CódigoTributário Municipal. 

 
ParágrafoSétimo 

É de responsabilidade da contratada, manter durante a execução do Contrato, 
emcompatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
exigidas nalicitação(regularidadefiscal),conformeprevêoArt.55da Lei8.666/93. 

 
CLÁUSULASÉTIMA-DORECURSOORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão 
aexpensas da seguintedotação orçamentária: 

 
 
CLÁUSULAOITAVA-PRAZO 

O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura docontrato. 

 
CLÁUSULANONA-DAVIGÊNCIA 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua 
assinatura,podendo ser prorrogado havendo interesse do Município de 
VITORINO, nos termosdo art.57,II,§4ºdaLei8.666/93. 

 
ParágrafoPrimeiro 

Na hipótese de prorrogação do contrato, o valor a ser pago para a prestação 
dosserviços poderão ser reajustados, após decorridos 12 (doze) meses de 
vigência docontrato, pela variação do IPCA, calculado e divulgado 
mensalmente pela FundaçãoGetúlio Vargas, ou por outro que vier a substituí-
lo, desde que permitido nas normaseconômicasdisciplinadoras,tendo-
secomodatabase odaassinaturadocontrato. 

 
ParágrafoSegundo 

Aprorrogaçãodocontratoeorespectivoreajuste,sehouver,serãofirmadosatravésde
TermoAditivo acordadoentreas partes. 

 
ParágrafoTerceiro 

AContratadanãopoderásubcontratarosserviçosobjetodestalicitação. 
 
CLÁUSULADÉCIMA-CONDIÇÕESCONTRATUAIS 

AexecuçãodosserviçosserásolicitadaatravésderequisiçãoexpedidapeloGerencia  
de Imprensa da Prefeitura de VITORINO ou via e-mail, sendo que 



 

 

aanálisedomaterialproduzidoseráfeitapelaprópriaassessoriaparaposterioraprova
çãoeexecução dos trabalhos. 



 

 

 
 
 
ParágrafoPrimeiro 

Adjudicado o objeto da licitação à PROPONENTE vencedora, terá o prazo 
máximo 
de5(cinco)diasúteiscontadosdaconvocação,paraassinarocontrato,sobpenadede
cairodireitoàcontratação,semprejuízodassançõesprevistasnoart.81daLeiFederal
n.º8.666/93. 

 
ParágrafoSegundo 

OMUNICIPIODEVITORINOpoderáquandooconvocadonãoassinarocontratonopr
azoecondiçõesestabelecidasnesteedital,convocarosproponentesremanescentes
, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmascondiçõespropostaspeloprimeiroclassificado,inclusivequantoaospreços
atualizados,deconformidadecomopresenteedital,ourevogadoalicitação,independ
entementedacominaçãoprevista no art.81da LeiFederaln.º8.666/93. 

 
ParágrafoTerceiro 

O prazo do contrato constante neste instrumento poderá ser prorrogado nas 
hipóteseseformaaquealude oart.57,§ 1ºe2ºdaLeiFederaln.º8.666/93. 

 
ParágrafoQuarto 

Aempresaadjudicatáriaficaobrigadaaaceitar,nasmesmascondiçõesdocontrato,os
acréscimos ou supressões que se fizerem na contratação, até o limite de 25% 
(vinte 
ecincoporcento),dovalorinicialatualizadodocontrato,conformeprevêoart.65,daLei
Federalnº.8.666/93. 

 
ParágrafoQuinto 

Nos termos do Art. 54 da Lei nº. 8.666/93, o contrato reger-se-á por suas 
clausulas epelospreceitosdedireitopúblico,aplicando-se-
lhe,supletivamenteoprincípiodateoriageraldoscontratose asdisposiçõesde 
direitoprivado.. 

 
CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA-DAFISCALIZAÇÃO 

Todos os serviços objeto desta licitação serão acompanhados pelo Gerencia  
deImprensa da Prefeitura e toda e qualquer ação de orientação geral e controle 
e 
afiscalizaçãodosserviçosseráfeito(a)pelo(a)servidor(a)DanielaPissaiaVieiraDori
goni,quandodaimpossibilidadedafiscalizaçãoo(a)servidor(a)DioneLuizdaSilvafic
anomeado(a)comsuplente. 

 



 

 

ParágrafoPrimeiro 
A gestão do Contrato será feita pela Secretaria Geral de Governo por meio de 
seurepresentanteo(a)Sr(a).DiegoCelso Borsatti. 

 
ParágrafoSegundo 

Aexistênciaeaatuaçãodafiscalizaçãoemnadarestringemaresponsabilidade,única
,integral e exclusiva da Contratada, no que concerne à execução do objeto de 
seurespectivocontrato. 



 

 

 
CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA-DOREAJUSTE DOSVALORES 

Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, conforme alteração da 
tabelaSINAPRO. 

 
ParágrafoÚnico 

AcontratadadeverásolicitarformalmenteaPrefeituraMunicipal,devidamenteacom
panhada dedocumentosquecomprovemaprocedência dopedido. 

 
CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA- DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS 

A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, 
mora naexecução,a administração municipalpoderá, garantida a 
préviadefesa,aplicaràlicitantevencedoraasseguintespenalidades: 

 
I -Advertência; 

 
II - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por 

ocorrênciadefatoemdesacordocom 
opropostoeoestabelecidonoedital,atéomáximode15%(quinze por cento) sobre o 
valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximode15(quinze) dias 
corridos,umavezcomunicada oficialmente; 

 
III - Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho, nocaso de inexecução total ou parcial do objeto registrado, recolhida 
no prazo de 15(quinze) dias corridos, contado comunicação oficial, sem 
embargo de indenização dosprejuízos porventura causados à prefeitura do 
município, e ainda sem prejuízo dasdemais penalidadesprevistas 
naleinº8.666/93; 

 
IV -

Multade20%(vinteporcento)sobreovalordocontratoquandooinadimplementoense
jara rescisãocontratual; 

 
V - A licitante vencedora que deixar de celebrar a ata, não mantiver sua 

proposta,deixardeentregardocumentaçãonecessáriaouapresentardocumentaçã
ofalsaexigidasemtodasasfasescontratuais,ensejaroretardamentodaexecuçãodo
certame, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado comportar-se de 
modoinidôneooucometerfraudefiscal,ficaráimpedidadelicitarecontratarcomaadmi
nistração pública e, será descredenciado junto aos sistemas de cadastramento 
defornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da lei nº 10.520/02, pelo 
prazo deaté 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, na ata 
e das demaiscominações legais; 

 



 

 

ParágrafoPrimeiro 
Assançõesprevistasnosincisos"IeV"destacláusulapoderãoseraplicadasjuntamen
te com as dos incisos II a IV, facultada a defesa préviado licitante, 
norespectivoprocesso,noprazo de 5(cinco)dias úteis; 

 
ParágrafoSegundo 

A multa devida será descontada dos pagamentos devidos pela prefeitura do 
municípiodeVITORINOou quandofor ocaso,cobradajudicialmente; 



 

 

 
ParágrafoTerceiro 

A critério da administração municipal, poderão ser suspensas as penalidades, 
no 
todoouemparte,quandooatrasonaentregadosmateriaisfordevidamentejustificado
pelaempresa detentora do contrato, por escrito, no prazo máximo até 05 (cinco) 
dias daocorrência do evento e aceito pela prefeitura do município de 
VITORINO, que fixaránovoprazo, esteimprorrogável, 
paraacompletaexecuçãodas obrigaçõesassumidas. 

 
ParágrafoQuarto 

Comfundamentonoartigo154daleiestadualn.º15.608/2007,seráaplicadaasuspen
são temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
aadministraçãoao licitanteque: 

 
I) Se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e 

dentro doprazo estabelecido pela administração, a assinar contrato, bem como 
aceitar ou retiraroinstrumento equivalente; 

 
II) Nãomantiver asuaproposta. 

 
ParágrafoQuinto 

Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da 
propostaao licitante que se recusar injustificadamente, após ser considerado 
adjudicatário edentro do prazo estabelecido pela administração, a assinar 
contrato, bem como 
aceitarouretiraroinstrumentoequivalente,semprejuízodeindenizaçãosuplementar
emcasode perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão 
de licitar econtratar com a prefeitura do município de VITORINO, pelo prazo de 
até 2 (dois)anos,garantidaa ampladefesa. 

 
ParágrafoSexto 

Além das já especificadas neste instrumento sujeitam-se a contratada 
inadimplente asdemais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da lei federal 
n° 8.666/93, 
semprejuízodeoutrasmedidascabíveispreconizadasnocódigodedefesadoconsu
midor 
-leifederaln°8.078 de11/09/90; 

 
ParágrafoSétimo 

Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, 
poderá 
acontratadaapresentarrecurso,semefeitosuspensivo,àautoridadecompetenteatr
avésda que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça 



 

 

devidamentefundamentadoedentrode 5(cinco)dias úteisacontardorecebimento 
danotificação. 

 
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA-DARESCISÃO 

O Município de VITORINO poderá rescindir, a qualquer tempo, os contratos 
quevierem a ser assinados, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial,sem que assista à CONTRATADA qualquer espécie de direito, nos 
casos previstos naLei n.º 8.666/93 enocontrato aserfirmadoentreas partes. 

 
ParágrafoPrimeiro 

A rescisão do contrato, de acordo com o que preceituam os artigos 79 e 80 da 
LeiFederaln.º8.666/93poderáser: 



 

 

 
a) Determinado por ato unilateral e escrito do Município de VITORINO, 

atravésdaSecretariadeAdministraçãoeFinanças,noscasosenumeradosno
artigo78,incisos IaXIIeXVII,daLei n.º 8.666/93; 

 
b) Amigável,poracordoentreaspartes,reduzidaatermonoprocessodelicitação,

desdequehajaconveniênciapara oMunicípio deVITORINO; 
 

c) Judicial, nostermosdalegislaçãoprocessual. 
 
ParágrafoSegundo 

A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima 
relacionados,implicaráaapuração deperdasedanos,aperdada garantiade 
execução semembargosda aplicaçãodasdemaispenalidadescabíveis. 

 
ParágrafoTerceiro 

DeclaradaarescisãodoContrato,aCONTRATADAseobrigaaentregaroobjetodeste
Contratointeiramentedesembaraçado,nãocriandodificuldadesdequalquernaturez
a. 

 
CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-DOFORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de VITORINO,Estado do Paraná,para 
dirimirquestões oriundasdesteContrato. 

 
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo em 2 (duas) vias de igual 
teor 
eforma,oqualdepoisdelidoeachadoconformeéassinadopeloCONTRATANTEepel
aCONTRATADA, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias 
para suapublicaçãoeexecução. 

 
 

VITORINO,.... de ......................... de2022. 
 
 
 
 
 RAZÃOSOCIAL 

Prefeito CNPJN.º 



 

 

 
ANEXOIXDECLA

RAÇÃOUNIFICADA 
 

Ref.:TOMADADE PREÇOS nº000 

Empresa .............................................................................................................. , 
CNPJ: .................................................................................................................. , 
Endereço: ............................................................................................................ , 
Responsávellegal ................................................................................................ , 
CPF:...............................................................................................................................
.. 

 
1- Declaramos que cumprimos integralmente com o estabelecido no disposto 
no incisoXXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, ou seja, que não emprega 
menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 
menores de 16(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14(quatorze) anos de idade, em cumprimento ao que 
determina o inciso V, do art. 27, daLei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 deoutubrode1999. 

 
2- Declaramos,sobaspenasdalei,queinexistemfatosimpeditivosdehabilitação,nos
termos do § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alteraçõessubsequentes,declaramosaindaqueaempresanãofoideclaradainidône
apelaadministração direta ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal e nem 
está suspensadeparticipardelicitaçãonoMunicípio deVITORINO, 
EstadodoParaná. 

 
3- Declaramos que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função 
públicaimpeditivade relacionamentocomercialcoma Administraçãopública. 

 
4- Declaramos que não contrataremos empregados com 
INCOMPATIBILIDADE comas autoridades contratantes ou ocupantes de 
cargos de direção ou de assessoramentoaté o terceiro grau, na forma da 
Súmula Vinculante n° 014 do STF (Supremo TribunalFederal). 

 
5- Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer COMUNICAÇÃO 
FUTURAreferente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual 
contratação,concordoqueseja encaminhado paraoseguinteendereço: 

E-mail: 
Telefone:() 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido 
dealteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser 
consideradocomo intimado nosdadosanteriormentefornecidos. 

 
6- DeclaramosqueaempresacontribuiparaapromoçãodoDesenvolvimentoNaci



 

 

onal Sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de 
SustentabilidadeAmbiental,deacordocomoartigo225daConstituiçãoFederalde19
88eemconformidade com o artigo 3° da Lei n° 8666/93 e com o artigo 6° da 
InstruçãoNormativa/SLTI/MPOGn°01 de19dejaneiro de2010. 



 

 

 
 

7- Declaramos expressamente que aceitamos todas das condições deste Edital 
semrestrições de qualquer natureza e de que se vencedora da licitação 
executaremos osserviçosde acordo comas normase especificaçõesvigentes. 

 
 

.............................................................................,........, ........................... de2022. 
Locale Data 

 

 
Assinatura doResponsávelLegaldaempresa 



 

 

 
ANEXOXCAPACIDAD

EFINANCEIRA(modelo) 
 

Declaramos que as demonstrações abaixo 
correspondema real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no 
Balanço Patrimonial doúltimoexercício social. 

Declaramos,ainda,que aqualquertempo,desde 
quesolicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os 
documentos ouinformaçõesquecomprovarão as demonstrações. 

 
SÃO ASDEMOSTRAÇÕES: 

Tipo deÍndice ValoremReais Índice 
LiquidezGeral(LG) 

LG=(AC +RLP)/(PC+ELP) 
  

Liquidez Corrente 
(LC)LC=(AC/PC) 

  

SolvênciaGeral(SG) 
SG=(AC +AP +RLP)/(PC +ELP) 

  

 AC:AtivoCirculante; RLP: RealizávelaLongoPrazo; 
AP:AtivoPermanente; ELP:ExigívelaLongoPrazo. 
PC:PassivoCirculante;  

 
Os índicesdeverãoserapresentadoscom 2(duas)casasdecimais. 

 
QuandooíndicedeLiquidezformenorque1,00(umvírgulazero)aproponentepoderá
comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado dacontratação,quepoderáser verificado pormeio doBalanço 
Patrimonial. 

 
PatrimônioLíquido:R$...........................................(valorporextenso)equivalea      % 
do valorestimadodacontratação. 

 
 

Local, de de2022. 
 
 
 
 
  

RepresentanteLegal 
CPFn° 



 

 

 
ANEXO XI 
DECLARAÇÃODEMICROEMPRESA/EMPRESADEPEQUE
NOPORTE/MICROEMPREENDEDORINDIVIDUAL 

(modelo) 
 
 

(Nomedaempresa),estabelecidana (rua;nºe 
cidade),  por  seu  representante  legal (nome  do  representante, 
nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF , endereço domiciliar), declara, 
sob 
aspenasdaleipenalecivil,queaoradeclaranteestáclassificadacomo(Microempresa
–ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – 
MEI),perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), 
comprometendo-seainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição 
de (Microempresa – ME,EmpresadePequenoPorte–
EPPouMicroempreendedorIndividual–MEI),nostermosdalei. 

 
Declaro que estou ciente de que a emissão de declaração falsa 

deenquadramento objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 123/2006 
para 
aobtençãodetratamentodiferenciadoemlicitações,configurafraudeàlicitação,tipific
ada no art. 90 da Lei 8.666/1993, ensejando, por consequência, aplicação 
dapenalidade do art. 46 da Lei 8.443/1992 (declaração de inidoneidade da 
empresa 
(art.46daLei8.443/1992),comotambémcaracterizacrimedequetrataoart.299docó
digoPenal. 

 
 

...........................................................................,........, ............................ de2022. 
LocaleData 

 
 
 

Assinatura doResponsávelpela Empresa 
(NomeLegível/Cargo/CarimbodoCNPJ) 

 
 

*Obs: (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor 
Individual ouCooperativa)deixar apenas a informação referente ao 
enquadramento da empresa,suprimiras outrascondições. 



 

 

 
ANEXOXII 

 
PlanodeComunicaçãoPublicitária 
Seguiroformatoparafacilitar a análise dasubcomissãotécnica 

 
Envelope“01e02”–PlanodeComunicaçãoPublicitária. 

 
ASPECTOSAVALIADOS 

 
QUESITO:RACIOCÍNIOBÁSICO 
Apresentado na forma de texto, contendo no máximo 2 (duas) laudas, fonte 
Arial, tamanho 
dafonte12,espaçamentoentrelinhasde1,5,sendo30(trinta)linhasporlauda,ondealic
itantedeverádemonstraroentendimentosobreasinformaçõescontidasnoBriefing,a
presentandoumdiagnósticodasnecessidadesdecomunicaçãopublicitáriadoMunicí
piodeVITORINO-PR,a 
suacompreensãosobreoobjetodestalicitaçãoeosdesafiosdecomunicaçãoasereme
nfrentados. 
Item AspectosAvaliados Avaliação 
A Entendimento sobre as informações contidas 

 noBriefing, apresentando 
 um diagnóstico das 
necessidades de comunicação publicitária
 doMunicípiodeVITORINO-PR; 

 

B Compreensãosobreoobjetodestalicitaçãoeos 
desafiosdecomunicaçãoaseremenfrentados 

 

SUBTOTAL(MÁXIMODE20PONTOS)  
 

QUESITO:ESTRATÉGIADECOMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
Apresentada sob a forma de texto, contendo no máximo 4 (quatro) laudas, fonte 
Arial, tamanhoda fonte 12, espaçamento entre linhas de 1,5, sendo 30 (trinta) 
linhas por lauda, indicando edefendendo as linhas gerais da proposta para 
suprir o desafio e alcançar os resultados e metas decomunicaçãodesejadaspelo 
Municípiode VITORINO-PR, devendo conter: 
adequaçãodoconceitoedotemapropostoànatureza,qualificaçãoeaoproblemadeco
municaçãodoMunicípiode VITORINO/PR; 
consistêncialógicaepertinênciadaargumentaçãoapresentadaemsuadefesa; 
capacidadeevidenciadadedespertarnovasrelaçõescomopúblico-
alvoeampliaressedesdobramentopositivoparaacomunicaçãodoMunicípiodeVITO
RINO-PRcomasociedade. 
Item AspectosAvaliados Avaliação 

A Adequaçãodoconceitoedotemapropostoànatureza
,qualificaçãoeaoproblemadecomunicaçãodoMunic
ípiode 
VITORINO/PR 

 



 

 

QUESITO:IDÉIACRIATIVA 

B Aconsistência  lógica  e  pertinência  da  
argumentação 
apresentadaemsuadefesa 

 

C Acapacidadeevidenciadadedespertarnovasrelaçõ
escomopúblico-alvo e ampliar esse 
desdobramento positivo para 
acomunicaçãodoMunicípiodeVITORINO-PRcoma 
sociedade. 

 

SUBTOTAL(MÁXIMODE10PONTOS)  

 



 

 

 
 

Apresentada sob a forma de exemplos de peças publicitárias, correspondendo à 
resposta 
criativadaproponenteaosdesafiosemetasporelaexplicitadosnaestratégiadecomun
icaçãopublicitária.Sendo assim, a ideia criativa deverá buscar solucionar o 
problema específico de comunicaçãopublicitária. 
Serãoaceitassomenteasseguintespeças: 
1(um)anúncioparajornal,01páginacolorida(26cmx3
6cm);1(um) postparaanúncio emredes sociais; 
1(um)leiauteparapanfletoinstitucional(formatolivre); 
1(um)roteiro(SPOT)paraanúncioderádiode30’(trintasegundos); 
Aspeçasdacampanhadevemseguiroconceito,marcaecoresjáutilizadospelaAdminis
traçãoPública. 
Item AspectosAvaliados Avaliação 

A Adequaçãoaoproblemaespecíficodecomunicaçãod
a 
PrefeituraMunicipaldeVITORINO. 

 

B Amultiplicidadedeinterpretaçõesfavoráveisquecom
porta,consideradososobjetivosdaPrefeituraMunici
paldeDois 
Vizinhos. 

 

C Acoberturadossegmentosdepúblicocontempladapo
ressas 
interpretações. 

 

D Aoriginalidadedacombinaçãodoselementosquea 
constituem. 

 

E Asimplicidadedaformasobaqual seapresenta.  
F SuapertinênciaàatividadedesenvolvidapelaPrefeitu

raesua 
inserçãonasociedade. 

 

G Osdesdobramentoscomunicativosqueenseja,confo
rme 
demonstradonosexemplosde peçasapresentadas. 

 

H Aexequibilidadedaspeças.  
I Acompatibilidadedalinguagemdaspeçasaosmeios 

propostos 
 

SUBTOTAL(MÁXIMODE30PONTOS)  
 



 

 

QUESITO:ESTRATÉGIADEMÍDIAENÃOMÍDIA 
apresentadaemfonteArial,tamanhodafonte12,espaçamentoentrelinhasde1,5,sob
aformadetextos,tabelas,gráficos,planilhaseporquadroresumoqueidentificaráaspe
çasaseremveiculadasoudistribuídasesuasrespectivasquantidades,inserçõesecus
tosnominaisdeproduçãoe de veiculação, explicando e justificando a estratégia e 
as táticas recomendadas, em consonânciacom a estratégia de comunicação 
publicitária sugerida pela proponente e em função da verbadisponível,devendo 
conter: 
Adequação da mídia escolhida ao objeto de 
comunicação proposto;Adequaçãodalinguagemdo 
anúncio aoveículo escolhido; 
Conhecimentodoshábitosdecomunicaçãodopúblicoalvo,adequando-
osaosmeios,conformeobjetivosestratégicos planejados; 
Consistênciadoplanosimuladodedistribuiçãodaspeçasemrelaçãoàsduasalíneasan
teriores; 
Economianaaplicaçãodaverbadestinada; 
Item AspectosAvaliados Avaliação 

A Adequaçãodamídiaescolhidaaoobjetodecomunicaç
ão 
proposto; 

 



 

 

 
 

B Adequaçãodalinguagemdoanúncioaoveículoescolh
ido; 

 

C Conhecimentodoshábitosdecomunicaçãodopúblico
alvo, 
adequando-
osaosmeios,conformeobjetivosestratégicosplaneja
dos; 

 

D Consistênciadoplanosimuladodedistribuiçãodaspeç
asem 
relaçãoàsduasalíneasanteriores; 

 

E Economianaaplicaçãodaverbadestinada;  
SUBTOTAL(MÁXIMODE10PONTOS)  

 
Envelope“03”–ConjuntodeInformações 
 

QUESITO:CAPACIDADEDEATENDIMENTO. 
Será apresentada por meio dos seguintes textos (fonte Arial, tamanho da fonte 
12, espaçamentoentrelinhas de1,5): 
Relação de clientes regulares, de âmbito nacional, estadual e/ou local, com 
indicação da data 
doperíododoatendimento,bemcomoosrespectivosramosdeatividades,produtoses
erviçosacargodaAgência de Propaganda; 
A quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido, contendo 
nome, formação 
eexperiênciadosprofissionaisqueserãocolocadosàdisposiçãoparaexecuçãodoco
ntrato,discriminando-
seasáreasdeestudoeplanejamento,criação,produçãoderádio,produçãográfica,mí
diae atendimento. 
A sistemática de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem 
cumpridas pela Licitante,na execução do contrato, incluídos os prazos a serem 
praticados, em condições normais detrabalho,nacriação depeçaavulsa oude 
campanha ena elaboraçãode planode mídia; 
Item AspectosAvaliados Avaliação 

A Relação de clientes regulares, de âmbito 
nacional, 
estaduale/oulocal,comindicaçãodadatadoperíodod
oatendimento,bemcomoosrespectivosramosdeativ
idades,produtose 
serviçosacargodaAgênciadePropaganda; 

 

B A quantificação e a qualificação, sob a forma de 
currículoresumido,contendonome,formaçãoeexpe
riênciadosprofissionaisqueserãocolocadosàdispos
içãoparaexecuçãodocontrato,discriminando-
seasáreasdeestudoeplanejamento,criação,produç

 



 

 

QUESITO:PORTFÓLIO 
seráapresentadopormeiodeumconjuntodetrabalhosconcebidoseveiculadospelalicitante,so
ba forma de peças nas quais se incluirá texto com explicação sucinta do problema que a 
peça sepropôsa resolver: 
Poderão ser apresentadas até 5 (cinco) peças, independentemente do meio de divulgação, 
do tipooucaracterística da peça; 

ãoderádio,produçãográfica, 
mídiaeatendimento. 

C Asistemáticadeatendimento,discriminando-
seasobrigaçõesaseremcumpridaspelaLicitante,na
execuçãodocontrato,incluídososprazosaserempra
ticados,emcondiçõesnormaisdetrabalho,nacriação
depeçaavulsaou 
decampanha ena elaboraçãode planode mídia; 

 

SUBTOTAL(MÁXIMODE10PONTOS)  

 



MUNICÍPIO DE VITORINO 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.995.463/0001-00 
 

Rua Barão de Capanema, 134 – Fone/Fax:(46)227-1222 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná 
e-mail:prefeitura@pmvitorino.com.br  - http://www.pmvitorino.com.br 

62

TOTAL(MÁXIMO DE 100PONTOS) 

 
 

Cadapeçadeveráconterfichatécnicacomaidentificaçãodalicitante,título,datadeprod
ução,períodode veiculação e menção do veículo queadivulgou; 
Aspeçasparajornale/ourevistadeverãoserapresentadasimpressasempapeltamanh
oA-4; 
Osanúnciosparatelevisãoeosspotse/oujinglespararádiodeverãoserapresentadose
mCDouDVD. 
Item AspectosAvaliados Avaliação 

A Idéiacriativaesuapertinência;  
B Clarezadaexposiçãodoproblemapublicitário;  
C Consistênciadasrelaçõesdecausaeefeitoentreprobl

emae 
solução; 

 

D Relevânciadosresultadosapresentados;  
E Qualidadeda execução doacabamento.  
SUBTOTAL(MÁXIMODE20PONTOS)  
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