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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 
EDITAL Nº 002/2018 

 
 
 

EDITAL DE ABERTURA 
 
 
 
 
 
 
1. LICITAÇÃO: 
A Câmara Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso com sede à Rua Amazonas, 512, 
Centro, Cep: 78.370-000, Nova Olímpia-MT, por intermédio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria Nº 001/2018 de 09 de fevereiro de 2018, torna público para 
conhecimento dos interessados que, conforme a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, a Lei 
Estadual n° 12.337, de 10/07/2002, a Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais legislação complementar, 
vigente e pertinente a matéria, realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 
002/2018 – SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018, Processo Licitatório 
Nº 002/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de Agência de 
Propaganda para prestação de serviços de publicidade da Câmara Municipal de Nova Olímpia-
MT. 
 
Data: 28/03/2018 
 
Local: na Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, situado na Rua Amazonas, 512, Centro, Cep 
78.370-000, Nova Olímpia - MT. 
 
Horário: às 9:00 horas 
 
1.1 - OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de Agência de Propaganda 
para prestação de serviços de publicidade da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, com o 
objetivo de divulgar as ações, difundir idéias e serviços, criação e produção de conteúdos 
impressos, radiofusão e audiovisuais especializada nos métodos, na arte e nas técnicas 
publicitárias, estudo, concepção, execução e distribuição de propaganda aos veículos de 
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Comunicação.  
 
1.1.1 – Tabela de demonstrativo de mídia mensal.  

 
    

PLANO DE MÍDIA 2018 
 

ASSUNTO ORD DISCRIMINAÇÃO QUA UNIT TOTAL 

Veiculação de rádio  

I Sessões ordinárias, transmissões ao vivo. 27 784,00 21.168,00 

II Sessões extraordinárias. 0 784,00 0,00 

III Sessões solenes, quando houver dentro do prazo de 
vigência do contrato. 0 784,00 0,00 

IV Audiências Públicas, quando houver dentro do prazo 
de vigência do contrato. 

0 784,00 0,00 

V 
Retransmissão no dia posterior dos itens 1,2,3, e 4, 
utilizando-se do mesmo parâmetro para os mesmos 
itens mencionados para veiculação. 

0 784,00 0,00 

VI Chamadas ao vivo sobre as sessões no dia anterior e 
no dia da realização dos itens  1, 2, 3, 4. 0 784,00 0,00 

outdoor 

I Locação, manutenção, reparos e troca de local se for 
o caso; da estrutura para outdoor. 

0 250,00 0,00 

II 
Produção, arte, arte final, serviço de troca de mídia, 
reparos úteis para a preservação bem visível da mídia 
(lona). 

0 1.215,00 0,00 

Mídia impressa, Jornal I Veiculação em mídia impressa reportagens 
institucionais, tamanho 1/4 cada 18 500,00 9.000,00 

Publicidade legal, mídia 
impresa, jornal I Veiculação em mídia impressa de publicações legais 

da instituição, tamanho 1/4 cada 
24 115,00 2.760,00 

    
SALDO PARCIAL 32.928,00 

Agência de Propaganda e 
publicidade I 

Honorário da agência 20% dos serviços de terceiros 
sobre o valor das faturas 20% 20% 6.585,60 

            

        SALDO TOTAL 39.513,60 

            

 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 
CNPJ: 24.733.537/0001-29 

 
 
 
 
 
 

Rua Amazonas, 512, Centro, Nova Olímpia–MT, CEP: 78.370-000 - Fone: (65) 3332 1115 
www.camaranovaolimpia.mt.gov.br  -  camara@camaranovaolimpia.mt.gov.br 

ouvidoria@camaranovaolimpia.mt.gov.br 

3 
 

 
 
 
1.2 Para a prestação dos serviços será contratada uma agência de propaganda, doravante 
denominada agência, licitante ou contratada.  
1.2.1 A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de 
serviços previstos no subitem 1.1, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93.  
1.2.2 A agência atuará por ordem e conta da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, em 
conformidade com o art. 3º da Lei nº 4.680/65, na contratação de:  
a) fornecedores de serviços especializados para a produção e a execução técnica das peças, 
campanhas e materiais;   
b) veículos para a compra de tempo e espaço publicitários. 
1.3 Serão observadas, para esse fim, as diretrizes constantes deste Edital. São atos oficiais a 
serem distribuídos aos veículos de divulgação: balanços, balancetes, editais, avisos, notas oficiais 
e comunicados diversos. 
1.4 Os valores de referência serão aqueles constantes da tabela do Sindicato das Agências de 
Propaganda– SINAPRO. 
1.5 - PRAZO DE ENTREGA: A entrega dos produtos ou serviços deverá ser realizada de 
acordo com a emissão de requisição, emitidas por servidor competente da Câmara Municipal, até 
o término do contrato e de acordo com a necessidade da Contratante. 
1.6 - ANEXOS: 
I - Minuta de contrato 
II - Carta de credenciamento 
III - Modelo de Proposta 
IV – Declaração de Fato Superveniente 
V – Termo de Referência  
VI - Declaração de que todas as atividades da empresa não contraria o disposto no art. 7, 
XXXIII, da CF/88; 
VII – Modelo de Declaração de Preenchimento dos Requisitos da Habilitação 
1.6 - MODALIDADE: Pregão Presencial - – SRP – Sistema de Registro de Preços 
1.7 - REGIME DE EXECUÇÃO: Compra por preço unitário. 
1.8 - TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, nas propostas classificadas pela Comissão. 
1.9 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas a serem realizadas pela CONTRATADA, 
nos prazo de 09 (nove) meses, estão estimadas em R$ 39.513,60 (trinta e nove mil quinhentos e 
treze reais e sessenta centavos). 
1.9.1 Os créditos orçamentários para a execução dos serviços durante o exercício de 2018 estão 
consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Nova Olímpia, na funcional programática: 
01.CÂMARA MUNICIPAL 
01.00100-PRESIDÊNCIA DA CÂMARA  
01.00100.01-Legislativa 
01.00100.01.031-Ação Legislativa  
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01.00100.01.031.0001-Câmara Cidadã 
01.00100.01.031.0001.2006-Divulgação e publ de atos e assuntos de relevante interesse público 
3.0.00.00.00.00-DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00.00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00.00-APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.39.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
2.1 - O presente Edital estará à disposição dos interessados na Câmara Municipal de Nova 
Olímpia, na Rua Amazonas, 512, Centro, Nova Olímpia-Mato Grosso, ou no site da instituição 
www.camaranovaolimpia.mt.gov.br 
 
3. LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS 
ENVELOPES 
3.1- A abertura desta licitação, ocorrerá no dia 28 de março de 2018, às 9 horas, no Setor de 
Licitações, quando os interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 – Propostas e n.º 02 – 
Documentos de Habilitação ao pregoeiro, bem como a Declaração, em separado, dos envelopes 
acima mencionados, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação 
estabelecidos no presente Edital. 
3.2- As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, 
mediante apresentação de documentos próprio, junto ao pregoeiro, a partir das 8horas e 30 
minutos, do dia especificado no item anterior. 
3.3- Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via 
postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 
     
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1- Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes, representando os 
proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por 
escrito, contendo o nome completo, o nº do documento de identificação do credenciado e deste 
pregão, com a declaração do(s) representante(s) legal (is) da proponente, devidamente assinada e 
com firma reconhecida em cartório, outorgando amplos poderes de decisão ao representante, 
para praticar todos os atos pertinentes ao pregão, e, expressamente, para formular lances e 
ofertas, em nome do proponente, durante todo o processamento do certame. Os representantes e 
prepostos deverão apresentar, nesta oportunidade, o contrato social e suas alterações e, no caso 
de sociedade por ações, o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja 
comprovada a legitimidade da representação. Estas autorizações deverão ser exibidas pelos 
portadores antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos 
autos. Todos deverão apresentar documento hábil de identificação pessoal, para validar o 
credenciamento. 
4.2- O documento citado poderá, a critério do(s) representante(s) legal (is) da proponente, ser 
substituído por Certidão de Procuração Pública.  
4.3- Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento que 
comprove sua capacidade para representá-la. 
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4.4- A não apresentação, ou incorreção, do documento de credenciamento, não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela 
proponente, nas respectivas sessões, não podendo, pois, ofertar lances e impugnar quaisquer atos 
do certame, cabendo tão somente, ao não credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento 
dos procedimentos, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos 
trabalhos. 
4.5- Uma mesma pessoa física não poderá representar mais de um licitante. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
5.1- A Proposta de Preços deverá ser digitada eletronicamente em papel com identificação da 
empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras, ou entrelinhas, 
identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
empresa proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, 
contendo, na parte externa e frontal as indicações: 
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 
PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 
SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE 
 
5.2- Na Proposta de Preços deverá constar: 
5.2.1- Prazo expresso de validade, não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 
5.2.2- Preço unitário e total, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item 
(unitário e total) em algarismo e o valor global da proposta em algarismo e por extenso, expresso 
em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste Edital; 
5.2.3- Os produtos ou serviços deverão obedecer as normas brasileiras divulgadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber, e em conformidade com as 
edições mais recentes e as demais normas previstas na legislação vigente; 
5.2.4- Os itens deverão ter garantia de no mínimo 06 (seis) meses, contados da data do 
recebimento do objeto; 
5.2.5 É obrigatório informar a marca dos itens cotados ou da empresa fornecedora. 
5.3- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, 
bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem 
valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas; 
5.4- A apresentação da (s) proposta (s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
5.5- Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens 
baseados nas ofertas dos demais proponentes. 
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5.6- Todos os insumos que compõe o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, fretes, 
seguros e quaisquer outros que indicam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, correrão por conta da proponente. 
 
6- DA HABILITAÇÃO 
6.1- Para habilitação, deverá a empresa vencedora apresentar, no envelope n.º 02 – Documentos 
de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e em cópias autenticas, 
obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes em 
qualquer época que lhes forem solicitados. 
6.1.1- Não serão aceitos protocolos, documentos em cópias não autenticadas, nem documentos 
com prazo de validade vencido. 
6.1.2- Os interessados em participar desse certame deverão apresentar documentação autenticada 
em cartório competente. Em hipótese alguma serão autenticadas cópias de documentos por essa 
comissão de licitação. 
6.1.3- Os documentos deverão ser apresentados encadernados ou fixos em pasta própria e 
numerados, não devendo ser entregues soltos. 
6.1.3.1- O descumprimento do item acima não será motivo de inabilitação do proponente. 
6.1.4- Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o 
órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 30 (trinta) dias contados a partir 
da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade 
Técnica. 
6.1.5- Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope 
indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres: 
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 
SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE 
 
Os proponentes deverão apresentar: 
6.2- Documentos relativos à habilitação jurídica: 
6.2.1- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
6.2.2- Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de empresa individual; 
6.2.3- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
6.2.4- Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando: 
6.2.4.1- Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
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6.2.4.2- Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
6.2.4.3- Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços 
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos; 
6.2.4.4- Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 
8.666/93 consolidada pela Lei Federal n.º 8.883/93. 
6.2.5- Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, com redação dada pela emenda constitucional n. º 20/98, que proíbe trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo 
na condição de aprendiz a partir de 14 anos; 
6.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
6.2.7- Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e 
anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos; 
6.3- Documentos relativos à Regularidade Fiscal:  
6.3.1- Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
6.3.2- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do proponente; 
6.3.2.1- A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal e PGFN deverá ser feita 
através de Certidão conjunta de Débitos relativos à Tributos Federal e à Dívida Ativa da União 
nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 003 de 22/11/2005. 
6.3.2.2- A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão de Débitos relativos à Tributos Estaduais e a Certidão de Débitos relativos a Dívida 
Ativa. 
6.3.3.- Certificado de Regularidade de Situação Fiscal (CRF) perante o Fundo de garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS; 
6.3.4- Certidão Negativa de Débito (CND) fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS; 
6.4- Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
6.4.1- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de três meses 
da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA ou outro indicador que o venha substituir. 
6.4.1.1- Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo 
Contador. 
6.4.1.2- As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência 
deste item mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado, conforme o caso. 
6.4.1.3- Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de 
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados: 
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a) Publicados em Diário Oficial, ou; 
b) Publicados em Jornal, ou; 
c) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
proponente, ou; 
d) Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 
Abertura e de Encerramento. 
6.4.1.4- Os documentos relativos ao subitem 6.4.1 deverão ser apresentados contendo assinatura 
do representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no 
Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de 
sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC - são indispensáveis. 
6.4.2- A capacidade Financeira da Empresa será avaliada mediante os seguintes indicadores: 
Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte: 
 
        Ativo Circulante 
LC=   __________________ 
 
          Passivo Circulante 
 
Para a qualificação econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 
LC.......................... maior ou igual a 1 (um) 
6.4.2.1- O item 6.4.2 é somente considerado para fins de Qualificação Econômico-Financeira da 
proponente. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá 
qualquer influência na sua classificação final. 
6.4.3- Certidão Negativa de falência ou concordata ou execução patrimonial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
6.5- Documentos relativos à qualificação técnica: 
6.5.1- Atestado (s), fornecido por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, 
comprovando o fornecimento de produtos similares e compatíveis com o objeto da licitação. 
6.6- Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado a documentação 
exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades 
previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na 
ordem de classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora do certame. 
6.7- A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e 
pelos representantes legais presentes e, após examinada será anexada ao processo desta licitação, 
sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades. 
 
7- DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
7.1- Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão o pregoeiro, 
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devidamente lacrados, os envelopes nº 01 e nº 02 e apresentarão, em separado, declaração dando 
ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação. 
7.2- Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido 
neste Edital. 
7.3 - Serão abertos, pelo pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião 
em que se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital. 
7.3.1- Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o 
cotado em preço unitário, devendo o pregoeiro proceder a correção no valor global. 
7.4- No curso da sessão, o pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles 
que tenham apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez por cento) 
da de menor preço. 
7.5- Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas nas condições fixadas no 
item anterior o pregoeiro classificará dentre os presentes até o máximo de 03 (três), número que 
poderá ser ampliado em caso de empate, as melhores propostas subseqüentes para que seus 
autores participem de lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 
7.6- Para oferta de lances, o pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes classificados, 
a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de valor. 
7.7- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento da proposta 
escrita. 
7.8- O Encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os 
proponentes manifestaram seu desinteresse em apresentar novos lances. 
7.9- Dos lances ofertados não caberá retratação. 
7.10- Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor final e 
o valor inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja de cada item. 
7.11- Caso não se realize lances verbais, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 
(primeiro) lugar, quanto ao objeto e valor, e decidirá motivadamente a respeito de sua 
aceitabilidade. 
7.12- Após a etapa anterior, o pregoeiro procederá a abertura do envelope contendo os 
documentos de habilitação do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Edital. 
7.13- Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o pregoeiro 
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
que atenda os requisitos do Edital. 
7.14- Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 
vencedor. 
7.15- Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o pregoeiro negociar, diretamente, com 
o proponente para que seja obtido preço melhor. 
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7.16- Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem 
inabilitados, a Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, parágrafo 3º da 
Lei nº 8.666/93, prazo para a apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão 
Pública a ser definida pelo Pregoeiro. 
7.17- Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
proponentes, desde logo, intimados a apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo daquele recorrente. 
7.17.1- Os recursos deverão ser entregue no Setor de Licitações, em duas vias, sendo dado recibo 
em uma delas. 
7.17.2- Os recursos serão dirigidos a autoridade competente, por intermédio do pregoeiro, que os 
receberá e encaminhará devidamente instruído. 
7.18- Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os 
porventura interpostos, o Setor de Licitações remeterá o processo a autoridade competente, para 
homologação e adjudicação do objeto. 
7.19- Nessa sessão, o pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo as regras e condições 
fixadas neste Edital. 
7.20- A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na sessão, 
importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo pregoeiro, atendendo 
as regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação ao 
proponente vencedor. 
7.21- Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo pregoeiro, pela equipe de 
apoio e por todos os proponentes presentes. 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
8.1- Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com 
especificação no Anexo I, desde que atendidas às especificações constantes neste Edital. 
8.2- O objeto deste pregão será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada 
vencedora. 
8.3- Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a 
classificação far-se-á, OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria 
sessão, conforme disposto no art. 45 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
8.4- O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos 
praticados no mercado ou suspender a sessão para que seja realizada pesquisa a fim de verificar 
tal conformidade. 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
9.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 
presente Edital por irregularidades, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para realização do pregão, no serviço de protocolo do Setor de Licitações, situado no 
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endereço mencionado no preâmbulo, cabendo o pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 
vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (65) 3332-1115. 
9.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que não apontar 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva a comunicação do suposto vício, 
não suspenderá o curso do certame. 
9.3- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, conforme disposto no art. 41, §3° 
da Lei n.8.666/93. 
 
10- DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA 
10.1- Após declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 
quanto a interposição de recurso, o pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que 
posteriormente será submetido a autoridade competente. 
10.2- A adjudicação do licitante vencedor será realizada por autoridade competente, ao final da 
sessão do pregão, sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de 
apresentar recurso. Se houver redução no valor da proposta escrita inicialmente apresentada, o 
licitante vencedor será solicitado a apresentar nova proposta escrita referente ao valor fechado, 
inclusive com a adequação da respectiva planilha de custo, este compromisso, inclusive com 
determinação de prazo e local para encaminhamento do envelope, será registrado em ata do 
pregão. 
10.3- No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos 
procedimentos já previstos neste Edital para adjudicação e homologação do resultado da 
licitação. 
10.4- A autoridade competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e 
homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar o contrato dentro do 
prazo de no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for 
convocado para fazê-lo junto ao Município. 
10.5- A Câmara Municipal poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a 
assinar o contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, 
seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do 
art. 81 prevista na Lei Federal 8.666/93. 
10.6- Decorrido o prazo do item 10.3 e, ainda dentro do prazo de validade da proposta, e não 
comparecendo à Câmara o proponente convocado para assinatura do contrato, será ele havido 
como desistente, ficando sujeito as seguintes sansões, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 
10.6.1- Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 
10.6.2- Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
10.6.3- A multa de que trata o item 10.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia 
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do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, consoante art.87, §2° da Lei n.8.666/93. 
 
11- DO CONTRATO 
11.1- O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 
disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas 
disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
11.2- O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela Câmara 
Municipal de Nova Olímpia-MT a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, mediantes simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
11.3- Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 
11.4- O contrato terá vigência da data da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2018, não 
podendo ser prorrogado. 
 
12- DAS PENALIDADES 
12.1- Os casos de inexecução do objeto deste Edital, erro de execução, execução imperfeita, 
atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado as 
penalidades previstas no art. 87 da lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 
injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada 
do adjudicatário em executá-lo; 
d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
município, no prazo de até 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 
promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
12.2- Os valores das multas aplicadas previstas no item 12.1 poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 
12.3- Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “d”, e “e”, do item 12.1, caberá recurso 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no 
mesmo local. 
12.4- O recurso ou o pedido de reconsideração relativo as penalidades acima dispostas será 
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
12.5- A inexecução total ou parcial do contrato ensejará na sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 
78 da Lei 8.666/93. 
12.6- A Câmara Municipal poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 
procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 
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a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) Pedido de concordata, falência, ou dissolução da contratada; 
c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem 
prévio e expresso aviso a Câmara Municipal; 
d) Por comprovada deficiência no atendimento ao objeto deste contrato; 
e) Mais de 02 (duas) advertências. 
 

Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, 09 de março de 2018. 
 

KID CAMILO DA COSTA 
Presidente da CPL 
 

ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 
SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 

 
 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
 
Termo de Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ. Sob n.º 24.733.537/0001-29, com sede à 
Rua Amazonas, 512, Centro, nesta cidade, neste ato representada por seu Presidente o Senhor 
EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, RG. Nº ................ SSP/MT , CPF. Nº ..................., 
Rua ..................., ........, ............................, Nova Olímpia-MT, CEP 78370-000, neste ato 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa  ......................................, inscrita no 
CNPJ. Sob n.º................................, e Inscrição Estadual n.º .........................,com sede à 
........................n.º .........., na cidade de ................., Estado de ......................., neste ato 
representada pelo Senhor ..............................., ......................., ..............................., ......................, 
portador da C.I. RG. N.º........................-SSP/....... e CPF. N.º..................., residente e domiciliado 
..............................., ......, Bairro ................, cidade de ...................., Estado de ....................., 
neste ato denominada CONTRATADA. 
 
I – FUNDAMENTO LEGAL 
O instrumento contratual é oriundo do processo licitatório Nº 002/2018, na modalidade de 
Pregão Presencial Nº 002/2018 Sistema de Registro de Preços Nº 001/2018, Tipo Menor Preço 
por Item, que em conseqüência completam e integram o presente Contrato para todos os fins de 
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direito, obrigando as partes em todos os seus termos, vinculado as normas dos contratos 
administrativos regido pela Lei 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
II – OBJETO 
A presente licitação tem por objeto a contratação de Agência de Propaganda para prestação de 
serviços de publicidade da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, com o objetivo de divulgar 
as ações, difundir idéias e serviços, criação e produção de conteúdos impressos, radiofusão e 
audiovisuais especializadas nos métodos, na arte e nas técnicas publicitárias, estudo, concepção, 
execução e distribuição de propaganda aos veículos de comunicação. 
 
 
 

Tabela de Demonstrativo de Mídia Mensal 
    

PLANO DE MÍDIA 2018 
 

ASSUNTO ORD DISCRIMINAÇÃO QUA UNIT TOTAL 

Veiculação de rádio  

I Sessões ordinárias, transmissões ao vivo. 27 784,00 21.168,00 

II Sessões extraordinárias. 0 784,00 0,00 

III Sessões solenes, quando houver dentro do prazo de 
vigência do contrato. 

0 784,00 0,00 

IV Audiências Públicas, quando houver dentro do prazo 
de vigência do contrato. 

0 784,00 0,00 

V 
Retransmissão no dia posterior dos itens 1,2,3, e 4, 
utilizando-se do mesmo parâmetro para os mesmos 
itens mencionados para veiculação. 

0 784,00 0,00 

VI Chamadas ao vivo sobre as sessões no dia anterior e 
no dia da realização dos itens  1, 2, 3, 4. 

0 784,00 0,00 

outdoor 

I Locação, manutenção, reparos e troca de local se for 
o caso; da estrutura para outdoor. 

0 250,00 0,00 

II 
Produção, arte, arte final, serviço de troca de mídia, 
reparos úteis para a preservação bem visível da mídia 
(lona). 

0 1.215,00 0,00 

Mídia impressa, Jornal I Veiculação em mídia impressa reportagens 
institucionais, tamanho 1/4 cada 

18 500,00 9.000,00 

Publicidade legal, mídia 
impressa, jornal I Veiculação em mídia impressa de publicações legais 

da instituição, tamanho 1/4 cada 
24 115,00 2.760,00 
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SALDO PARCIAL 32.928,00 

Agência de Propaganda e 
publicidade I Honorário da agência 20% dos serviços de terceiros 

sobre o valor das faturas 
20% 20% 6.585,60 

            

        TOTAL 39.513,60 

            

 
1.2 Para a prestação dos serviços será contratada uma agência de propaganda, doravante 
denominada agência, licitante ou contratada.  
1.2.1 A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de 
serviços previstos no subitem 1.1, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93.  
 1.2.2 A agência atuará por ordem e conta da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, em 
conformidade com o art. 3º da Lei nº 4.680/65, na contratação de:  
a) fornecedores de produtos e serviços especializados para a produção e a execução técnica das 
peças, campanhas e materiais;   
b) veículos para a compra de tempo e espaço publicitários. 
1.3 Serão observadas, para esse fim, as diretrizes constantes deste Edital. São atos oficiais a 
serem distribuídos aos veículos de divulgação: balanços, balancetes, editais, avisos, notas oficiais 
e comunicados diversos. 
1.4 Os valores de referência serão aqueles constantes da tabela do Sindicato das Agências de 
Propaganda– SINAPRO. 
 
III – VALOR 
Para o valor global, receberá o CONTRATADO a importância de R$ 39.513,60 (trinta e nove 
mil quainhetos e treze reais e sessenta centavos). 
1 – Os preços unitários estipulados neste instrumento serão reajustados de acordo com a tabela 
do Sindicato das Agências de Propaganda– SINAPRO. 
2 – Para pagamento o contratado deverá apresentar na Secretaria Geral da Câmara Municipal, 
Nota Fiscal do produto, devidamente carimbada com termo de recebimento, realizado por 
funcionário competente da Câmara Municipal; 
3 – Após a apresentação da nota fiscal, a Câmara Municipal, realizará o pagamento em até 15 
(quinze) dias. 
4- A primeira nota fiscal será feita no próximo dia 20 do mês subseqüente ao da emissão das 
ordens de fornecimento e as demais serão feitas nos dias 30 de cada mês, para melhor controle de 
recebimento e pagamento por parte da Contratante. 
 
IV - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1 A CONTRATADA ficará responsável pela garantia da integridade, pela qualidade dos 
produtos e serviços fornecidos, conforme indicado na cláusula II, objeto; 
2 A CONTRATADA se comprometerá em atender, cada um dos pedidos da CONTRATANTE 
após recebimento da requisição de fornecimento emitida pelo Setor competente  da 
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CONTRATANTE. 
3 As requisições da CONTRATANTE deverão ser atendidas pela CONTRATADA, 
independentemente da existência de greves deflagradas por quaisquer categorias profissionais 
relacionadas com o fornecimento. 
 
V- OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 
1 Sem prejuízo das demais obrigações constantes deste instrumento, a CONTRATADA deve: 
a) responder pelas ações e omissões de seus fornecedores/prestadores de serviços e pessoas 
direta ou indiretamente empregadas, no que se refere ao fornecimento do objeto do presente 
contrato, assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e empregados. Nenhuma 
disposição deste contrato criará uma relação contratual entre qualquer 
subfornecedor/subcontratado e a CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos 
quaisquer dos referidos subcontratados; 
b) arcar com os custos decorrentes, devendo preservar, indenizar e manter a CONTRATANTE: 
salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, 
resultante da aquisição em pauta; 
c) arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou 
securitárias, devidas fora ou dentro do Brasil, incidentes sobre a aquisição do objeto deste 
contrato; 
 
VI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
1 Para viabilizar o fornecimento,  objeto do presente contrato,  a CONTRATANTE obriga-se a 
efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA  nos  valores, forma e prazos mencionados na 
cláusula terceira [valor], assim como lhe fornecer informações disponíveis e necessárias, ao 
correto e adequado fornecimento, de acordo com o indicado no objeto do presente contrato. 
 
VII - SUB-ROGAÇÃO 
1  As obrigações decorrentes do presente contrato não poderão ser sub-rogadas no todo ou em 
parte, ressalvada a hipótese de sub-rogação autorizada pela CONTRATANTE. 
2 A sub-rogação de que trata a cláusula anterior não eximirá a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais e das penalidades previstas no caso de descumprimento das 
mesmas. 
 
VIII – PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste instrumento contratual será da data da sua assinatura até o dia 31 de 
dezembro de 2018.  
1 – O licitante não poderá ceder locar ou sublocar ou promover qualquer outro ato, que o deixe 
fora da responsabilidade assumida no contrato.  
 
IX – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas a serem realizadas pela CONTRATADA estão estimadas em R$ 39.513,60 (trinta e 
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nove mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos). 
Os créditos orçamentários para a execução dos serviços durante o exercício de 2018 estão 
consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Nova Olímpia, na funcional programática: 
Justificativa: para divulgação das ações da instituição. 
01.CÂMARA MUNICIPAL 
01.00100PRESIDÊNCIA DA CÂMARA  
01.00100.01-Legislativa 
01.00100.01.031-Ação Legislativa  
01.00100.01.031.0001-Câmara Cidadã  
01.00100.01.031.0001.2003-Divulgação e publ. atos e assuntos de relevante interesse público 
3.0.00.00.00.00-DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00.00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00.00-APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. 
 
X CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
1  O objeto do presente termo de contrato  refere-se  a uma estimativa de utilização destes 
produtos e serviços a serem utilizados durante 09 (nove) meses; assim, não poderão ser entregues 
em uma única parcela, devendo haver entregas parciais, de forma a atender as quantidades 
estipuladas nos pedidos parciais  /  requisições emitidas pela CONTRATANTE.  A entrega dos 
produtos e serviços publicitários deverá ocorrer mediante a apresentação dos pedidos parciais / 
requisições emitidas pelo Órgão Licitante. 
3 A fiscalização da entrega e conferência ficará a cargo do responsável pelo Departamento/Setor 
que atestarão a aceitação definitiva como “de acordo”, ao aplicar os carimbos e assinaturas no 
verso da respectiva fatura. 
4 Constatadas irregularidades nas entregas do objeto contratual, a CONTRATANTE poderá: 
a) se disser respeito à especificação técnicas, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1)  na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 02  (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, sem qualquer ônus adicional a 
CONTRATANTE; 
b) se disser respeito à diferença  de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, sem qualquer ônus adicional a 
CONTRATANTE. 
5 A CONTRATADA  se comprometerá a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos e 
serviços publicitários bem como a efetuar a substituição imediata e totalmente às suas expensas, 
de qualquer produto entregue, comprovadamente, danificado, de má qualidade, ou diferente das 
especificações apresentadas em suas propostas. 
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6 A existência e a atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a 
responsabilidade: única, integral e exclusiva da CONTRATADA, com relação ao fornecimento. 
 
XI - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  
A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
 
XII – PENALIDADES 
O não cumprimento das cláusulas contratuais caberá as seguintes penalidades, a serem aplicadas 
alternativa ou cumulativamente: 
1 – Advertência. 
2 – Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, ao dia, no atraso para assinatura do 
instrumento contratual, desde que devidamente justificado e aceito pela administração; 
3 – Multa de 0,35% (zero, vírgula, trinta e cinco por cento) do valor do contrato, ao dia, em caso 
de cancelamento da compra por motivo de não cumprimento, ou cumprimento irregular das 
cláusulas, prazos e especificações deste instrumento, cumulativa à penalidade aplicada em 
virtude da infração que motivou a rescisão; 
4 – Multa de acordo com os índices financeiros pelo atraso dos pagamentos dos produtos. 
5 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei  
10.520 de 17 de Julho de 2002;  
6 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
7 - As multas previstas nos itens 2, 3 e 4 não têm efeito compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
8 - Os serviços e produtos publicitários se entregues em desacordo com as especificações 
técnicas, serão consideradas, para efeito de multa, como não entregues. 
9 - O valor das multas referidas nos itens 2, 3 e 4 deverão ser recolhido no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data da notificação. 
10 - As multas devidas pela CONTRATADA, se necessário, serão cobradas judicialmente.  
11 - Para a aplicação das penalidades, a administração garantirá a Contratada, a prévia defesa. 
 
XIII – CASOS DE RESCISÃO 
A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses e 
condições previstas nos Artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
1 – Para cumprimento deste instrumento contratual valerá rescisão contratual independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial: 
2 – O não cumprimento das cláusulas contratuais, no todo ou em partes; 
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3 – A ineficiência na execução do objeto, levando a administração a comprovar a 
impossibilidade do contratado no cumprimento perfeito dos serviços; 
4 – A sub-contratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 
no edital e no contrato; 
5 – O cometimento reiterado de falta execução do objeto anotadas na forma do Par. 1º, do artigo 
67, da lei pertinente; 
6 – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
7 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato. 
8 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, exarado em processo 
administrativo e determinado pelo Presidente da Câmara Municipal. 
9 – A inadimplência com os órgãos da administração pública municipal, estadual e federal. 
 
 
XIV - FISCALIZAÇÃO 
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas. 
 
XV – FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas deste contrato. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas abaixo 
firmadas. 
 
 
Nova Olímpia – MT, ....... de ........................de 2018. 
 
 
 

Contratante 
 
 

Contratado 
 
Testemunhas: 
 
A) _____________________ 
B)______________________ 
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ANEXO II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
A empresa_______________________________, inscrita no CNPJ/MF. Sob n.º ___ ___ 
___/____-__, e Inscrição estadual n.º __ ___ ___-__, com sede na ______________________, 
n.º _______, cidade de _______________, Estado de ____________________, neste ato 
representada por seu sócio proprietário o Sr. 
_____________________________,brasileiro,_______________, portador da C.I. RG. N.º _ 
___ ____SSP._____, residente e domiciliado na_______________________,cidade de 
__________Estado de ____________________________, autoriza o 
Sr.______________________, brasileiro, ______________,_____________, portador da C.I. 
RG. N.º._ ___ ____SSP.____., e CPF. N.º. ___ ___ ___-__, a representar esta empresa, na 
abertura e julgamento das propostas, referente ao Edital de Pregão Presencial Nº 002/2018  – 
SRP – Sistema de Registro de Preço N.º 001/2018, praticando todos os atos que o mesmo julgar 
necessário, nos termos da lei 8.666 de 21.06.93, alterações posteriores e normas do edital 
completo. 
 

Para que produza os desejados efeitos legais firmo o presente. 
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__________________de___________________de 2018 
 
 
                     ...................................................................... 

(Repres. Legal da empresa com firma reconhecida) 
 

    ................................................................... 
(Credenciado com firma reconhecida) 

 
OBS.  CASO O REPRESENTANTE SEJA SÓCIO DA EMPRESA O CREDENCIAMENTO 
SERÁ DISPENSADO. 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 

        MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

À 
Câmara Municipal de Nova Olímpia 
At. Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial nº 002/2018  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 – TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM 
  
4.1 - Dados do Proponente: 
 
Razão social: __________________________________________________ 
End. Completo: ________________________________________________ 
CNPJ _______________________ Isc. Est. __________________________ 
Fone/fax para contato: _________________ E-mail:___________________ 
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Nome do Resp. legal ____________________________________________ 
Profissão: ____________ Est. Civil_______________ Cargo ____________ 
RG _________________________ CPF ____________________________ 
End. Residencial competo ________________________________________ 
 
Passamos às mãos da Comissão Permanente de Licitação, para sua apreciação, nossa proposta 
para prestação de serviços de publicidade da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, com o 
objetivo de divulgar as ações, difundir idéias e serviços, criação e produção de conteúdos 
impressos, radiofusão e audiovisuais especializada nos métodos, na arte e nas técnicas 
publicitárias, estudo, concepção, execução e distribuição de propaganda aos veículos de 
Comunicação, conforme abaixo discriminados, mediante os preços propostos para cada item, 
cotados em Reais (R$):  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 - Descrição dos produtos e preços: 
 
 
    

PLANO DE MÍDIA 2018 
 

ASSUNTO ORD DISCRIMINAÇÃO QUA UNIT TOTAL 

Veiculação de rádio  

I Sessões ordinárias, transmissões ao vivo. 27 784,00 21.168,00 

II Sessões extraordinárias. 0 784,00 0,00 

III 
Sessões solenes, quando houver dentro do prazo de 
vigência do contrato. 0 784,00 0,00 

IV 
Audiências Públicas, quando houver dentro do prazo 
de vigência do contrato. 0 784,00 0,00 

V 
Retransmissão no dia posterior dos itens 1,2,3, e 4, 
utilizando-se do mesmo parâmetro para os mesmos 
itens mencionados para veiculação. 

0 784,00 0,00 

VI 
Chamadas ao vivo sobre as sessões no dia anterior e 
no dia da realização dos itens  1, 2, 3, 4. 0 784,00 0,00 

outdoor I 
Locação, manutenção, reparos e troca de local se for 
o caso; da estrutura para outdoor. 0 250,00 0,00 
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II 
Produção, arte, arte final, serviço de troca de mídia, 
reparos úteis para a preservação bem visível da mídia 
(lona). 

0 1.215,00 0,00 

Mídia impressa, Jornal I Veiculação em mídia impressa reportagens 
institucionais, tamanho 1/4 cada 

18 500,00 9.00,00 

Publicidade legal, mídia 
impressa, jornal I 

Veiculação em mídia impressa de publicações legais 
da instituição, tamanho 1/4 cada 24 115,00 2.760,00 

    
SALDO PARCIAL 32.928,00 

Agência de Propaganda e 
publicidade I Honorário da agência 20% dos serviços de terceiros 

sobre o valor das faturas 
20% 20% 6.585,60 

            

        TOTAL 39.513,60 

            

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO R$ 39.513,60 (trinta e nove mil 
quinhentos e treze reais e sessenta centavos). 
  
 
4.3 – Condições gerais da proposta: 
4.3.1 - O prazo de validade de nossa proposta é de 30 (trinta) dias a contar da data da abertura do 
envelope proposta. 
4.3.2 - Declaramos que todos serão entregues dentro do prazo de validade exigido no edital e em 
condições normais de uso, isto é, em perfeito estado de conservação.  
4.3.3 - Declaramos que aceitamos todas as condições de fornecimento, bem como as obrigações 
e responsabilidades estipuladas no edital e na minuta do futuro contrato. 
 
 
Colocamo-nos a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. 
  
_____________________ - ___, ___ de ................de 2018 
 
 
 

CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 
DECLARAÇÃO DE FATO ANTERIOR OU SUPERVENIENTE 

 
A empresa ______________________, com endereço a 
Rua/av._________________________________, Nº _____, bairro__________, 
cidade________________- UF____  CNPJ____________ e Inscrição estadual _____________,  
neste ato representada pelo seu __________ Sr. _____________________, brasileiro, casado, 
profissão______________ CPF ___________ RG ________________, para fins de participação 
na Pregão Presencial Nº 002/2018, SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
001/2018, DECLARA, sob as penas da Lei , que não existem fatos anteriores e nem poderão de 
existir fatos futuros  à data da realização desta licitação que venham a impossibilitar a 
contratação com a Administração ou que mesmo que venha comprovar sua inabilitação para esse 
certame.  
 
E por ser verdade, firmamos a presente.  
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________________________ - ____, ____ de ___________de 2018 
 
 
 

________________________________________ 
Nome da empresa_________________________ 
Representante Legal_______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018  - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 
SRP – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - MENOR PREÇO POR ITEM 

 
    

PLANO DE MÍDIA 2018 
 

ASSUNTO ORD DISCRIMINAÇÃO QUA UNIT TOTAL 

Veiculação de rádio  

I Sessões ordinárias, transmissões ao vivo. 27 784,00 21.168,00 

II Sessões extraordinárias. 0 784,00 0,00 

III Sessões solenes, quando houver dentro do prazo de 
vigência do contrato. 

0 784,00 0,00 

IV Audiências Públicas, quando houver dentro do prazo 
de vigência do contrato. 0 784,00 0,00 

V 
Retransmissão no dia posterior dos itens 1,2,3, e 4, 
utilizando-se do mesmo parâmetro para os mesmos 
itens mencionados para veículação. 

0 784,00 0,00 
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VI Chamadas ao vivo sobre as sessões no dia anterior e 
no dia da realização dos itens  1, 2, 3, 4. 0 784,00 0,00 

outdoor 

I Locação, manutenção, reparos e troca de local se for 
o caso; da estrutura para outdoor. 

0 250,00 0,00 

II 
produção, arte, arte final, serviço de troca de mídia, 
reparos úteis para a preservação bem vísivel da mídia 
(lona). 

0 1.215,00 0,00 

Midia impressa, Jornal I Veiculação em mídia impressa reportagens 
institucionais, tamanho 1/4 cada 18 500,00 9.000,00 

Publicidade legal, midia 
empressa, jornal I Veiculação em mídia impressa de publicações legais 

da instituição, tamanho 1/4 cada 
24 115,00 2.760,00 

    
SALDO PARCIAL 32.928,00 

Agência de Propaganda e 
publicidade I 

Honorário da agência 20% dos serviços de terceiros 
sobre o valor das faturas 20% 20% 6.585,60 

            

        TOTAL 39.513,60 

            

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO R$ 39.513,60 (trinta e nove mil 
quinhentos e treze reais e sessenta centavos).  

ANEXO VI 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 
DECLARAÇÃO DE QUE TODAS AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÃO CONTRARIA     
  O DISPOSTO NO ART. 7, XXXIII, DA CF/88 
 
 
 
A empresa _________________________________, CNPJ______________, situada na 
__________________________________, nº_______, bairro_______________, cidade de 
__________________- MT, por seu representante legal Sr. __________________________, 
CPF_________________, RG__________________, declara, sob as penas da lei, que suas 
atividades não contraria o disposto no art. 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal.  
 
O que declaramos acima e verdade e por isso damos fé.  
 
______________________-_______, ____ de ___________de 2018 
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ASSINATURA E CARIMBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 

 
       MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA  
     HABILITAÇÃO 
                                                (papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
(Nome da empresa)...................................................., CNPJ N.º, sediada na ................................ 
(endereço)....................................................., (Cidade/Estado), declara, sob as penas da Lei, que 
preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, do Pregão 
Presencial Nº 002/2018, SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 – ciente 
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da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Local e Data. 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
 
 


