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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 
CONVITE Nº 001/2018 

 
EDITAL Nº 004/2018 

 
PREÂMBULO 
 
1. A Câmara Municipal de Nova Olímpia torna público e para o conhecimento dos 
interessados, que realizará Licitação na modalidade convite do Tipo “Técnica e 
Preço”, nas dependências da CÂMARA MUNICIPAL NOVA OLÍMPIA, sito à Rua 
Amazonas, 512, centro, na Cidade de NOVA OLÍMPIA-MT. 
 
2. Órgão Requisitante: Secretaria Geral/Assessoria de Comunicação Social. 
 
3. Fundamentação: A licitação será regida pela legislação geral e pela legislação 
específica pertinente ao tema, em especial pelo § 1º, do art. 37, da Constituição 
Federal de 1988, pela Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, e pela Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas e condições deste edital e 
seus anexos e, ainda, pelas normas que regem a atividade de publicidade e 
propaganda. 
 
4. Local, horário e data de realização do certame: A abertura dos envelopes e os 
atos de julgamento ocorrerão em sessão pública no Auditório “Lamartin José da 
Silva” da Câmara Municipal, sito à Rua Amazonas, 512, Bairro Centro, na cidade de 
Nova Olímpia-MT, às 09:00 horas do dia 17 de julho de 2018.  
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 - É objeto da presente licitação a seleção e contratação de agência de 
propaganda para prestação de serviços técnicos especializados de publicidade a 
Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, na forma caracterizada no Anexo VII deste 
Edital, que contém as informações Básicas para o Plano de Comunicação. 
1.1.1 - 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 - Para os fins desta licitação consideram-se serviços de publicidade, de acordo 
com a Lei Federal nº. 12.232, de 29 de abril de 2010: 
a) 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 e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
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publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover 
a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o 
público em geral; 
b) o planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e 
de geração de conhecimento sobre o mercado, o público alvo, os meios de 
divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os 
resultados das campanhas realizadas; 
c) a produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; 
d) a criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, 
em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das 
mensagens e das ações publicitárias. 
1.3 – A presente contratação tem ênfase na referida lei conforme o enunciado do 
item 1.1, sendo, porém, prioritário o serviço de rádio usado na transmissão ao vivo 
das sessões plenárias da entidade, bem como publicidade dos atos oficiais da 
entidade e da publicidade legal. 
1.3.1 - São atos oficiais a serem distribuídos aos veículos de divulgação: balanços, 
balancetes, editais, avisos, notas oficiais e comunicados diversos. 
1.3.2 - 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;   
 
2 – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
2.1 Os valores a serem praticados serão aqueles constantes da tabela do Sindicato 
das Agências de Propaganda– SINAPRO-MT, com valor global estimado em R$ 
31.810,00 (trinta e um mil, oitocentos e dez reais) que poderão ser usados durante a 
vigência do contrato e serão pagos de acordo com serviços executados  descritos no 
plano de mídia, anexo VII deste edital. 
2.2 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  
01.00100.01.031.0001  Câmara Cidadã 
01.00100.01.031.0001.2006  Divulg e public atos e assuntos relev inter 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 Serv. Terc.- Pessoa Jurídica R$ 43.920,73  
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2.3 O valor do contrato será irreajustável dentro do período de sua vigência, 
contados a partir da data de assinatura do contrato. Caso o contrato venha a ser 
prorrogado, admite-se o reajustamento pela variação do IPCA/IBGE. 
 
3 - DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: 
3.1 - Forma da aquisição do Edital: O Edital poderá ser baixado gratuitamente na 
página eletrônica da entidade, no endereço eletrônico 
“www.camaranovaolimpia.mt.gov.br” a partir do dia 06 de junho de 2018, não  
tendo o mesmo valor documental, se constituindo apenas num instrumento de 
consulta. 
3.2 - Local para a retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido por transmissão 
em dispositivo de memória USB (pen drive) gratuitamente na Secretaria Geral da 
Câmara Municipal de Nova Olímpia, em horário de expediente, das 07 à 13 horas. 
3.3 - Local e horário para recebimento da Documentação e Propostas: Os 
Envelopes contendo Proposta Técnica, Documentação para Habilitação,  e 
Propostas comerciais deverão ser entregues impreterivelmente à Comissão de 
Licitação até às 08h30min do dia 05 de julho de 2018 no local estabelecido no 
"preâmbulo" deste Edital, não sendo admitido dilatação deste prazo para não 
atrapalhar o início da sessão pública. 
 
4 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
4.1 – Qualquer pessoa que tiver dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação 
dos termos deste instrumento, poderá solicitar os esclarecimentos ou informações 
necessárias endereçadas ao Presidente da Comissão de Licitação, pelo e-mail 
“licitacao@camaranovaolimpia.mt.gov.br”, ou através do telefone (65) 3332 1338, 
até 02 (dois) dias imediatamente anteriores à data designada para recebimento das 
propostas, a fim de permitir que haja tempo hábil para respostas, por escrito.  Não 
serão admitidas solicitações verbais de informação. 
4.2 - Os pedidos de impugnação serão dirigidos ao Presidente da Comissão de 
Licitação protocolados no Sistema Geral de Protocolo da CÂMARA MUNICIPAL DE 
NOVA OLÍMPIA no local estabelecido no "preâmbulo" deste Edital, pelo e-mail 
“licitacao@camaranovaolimpia.mt.gov.br”, até 02 (dois) dias imediatamente 
anteriores à data designada para recebimento das propostas, a fim de permitir que 
haja tempo hábil para respostas, por escrito. 
4.3 – Não serão conhecidas as impugnações interpostas após o respectivo prazo 
legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação 
legal. 
4.4 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 
condições nele estabelecidas. 
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5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
5.1 - Poderão participar da presente licitação, agências de propaganda nos termos 
da Lei Federal nº 12.232/2010, legalmente constituídas que atenderem as condições 
deste Edital e apresentarem a documentação exigida. 
5.2 - Poderão participar da Licitação, pessoas jurídicas: que não estiverem sob 
falência, concordata, dissolução, liquidação ou haja sido suspenso de licitar pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA e/ou declarado inidônea por qualquer 
órgão público federal, estadual ou municipal, bem como em concurso de credores. 
5.5- Não poderá participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas que 
estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
de acordo com o Anexo III deste Edital. 
5.6 – Do credenciamento dos representantes:  
a) O credenciamento do representante legal será feito por meio de instrumento 
público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com 
poderes para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja 
referente à documentação ou às propostas e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente. O representante credenciado, 
deverá ainda identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente. 
b) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura, devendo ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou 
outro documento equivalente. 
c) Em conjunto com quaisquer dos documentos acima referidos deverá ser 
apresentada: Declaração de aceitação das condições deste edital e de submissão às 
exigências legais, bem como de responsabilidade pela autenticidade e veracidade 
dos documentos e informações. 
5.7 - Em hipótese alguma serão concedidos prazos para apresentação de 
documentos que não forem entregues na data e hora estabelecida neste Edital. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
6.1 - Os interessados, nos dias, horários e locais fixados neste Edital, deverão 
protocolizar no Sistema Geral de Protocolo da Câmara Municipal de Nova Olímpia, 
pessoalmente ou por via postal, conforme previsto no art. 9º da Lei Federal nº 
12.232/2010, quatro envelopes distintos e não transparente (1, 2, 3, 4), sendo o 
envelope nº 1 para a via não identificada do plano de comunicação publicitária, o 
envelope nº 2 para a via identificada do plano de comunicação publicitária, o 
envelope nº 3 para demais informações integrantes da proposta técnica; e, o 
envelope nº 4 para proposta de preços. 
6.2 – Com exceção do envelope nº 1 para via não identificada do plano de 
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comunicação publicitária (padronizado e fornecido pela Câmara Municipal), os 
envelopes 2, 3; e 4 deverão ser entregues devidamente lacrados, com as descrições 
na parte externa de cada um: 
 
 

 
ENVELOPE Nº. 1: 

 
PROPOSTA TÉCNICA 

VIA NÃO IDENTIFICADA DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 
  
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 006/2018 – CONVITE Nº 01/2018 
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços 
técnicos especializados de publicidade a Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ENVELOPE Nº. 2: 

 
PROPOSTA TÉCNICA 

VIA IDENTIFICADA DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 
  
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 006/2018 – CONVITE Nº 01/2018 
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços 
técnicos especializados de publicidade a Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT. 
 
PROPONENTE: ________________________________________ 
 
CNPJ: ________________________________________________ 
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ENVELOPE Nº. 3: 

 
PROPOSTA TÉCNICA 

DEMAIS INFORMAÇÕES DA PROPOSTA TÉCNICA 
  
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 006/2018 – CONVITE Nº 01/2018 
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços 
técnicos especializados de publicidade a Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT. 
 
PROPONENTE: ________________________________________ 
 
CNPJ: ________________________________________________ 
 
 

 
 

 
ENVELOPE Nº. 4: 

 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
  
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 006/2018 – CONVITE Nº 01/2018 
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços 
técnicos especializados de publicidade a Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT. 
 
PROPONENTE: ________________________________________ 
 
CNPJ: ________________________________________________ 
 
 

 
6.3 - O envelope nº. 01 será padronizado e fornecido pela Câmara Municipal através 
da Comissão Permanente de Licitação, sem nenhum tipo de identificação, nos 
termos do art. 6°, inciso IV, da Lei Federal n° 12.232, de 29 de abril de 2010. 
6.4 - os invólucros padronizados com a via não identificada do plano de 
comunicação publicitária só serão recebidos pela Comissão Permanente de 
Licitação se não apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento 
capaz de identificar a licitante (art. 11°, § 2°, da lei federal n° 12.232, de 29/04/2010). 
6.5 - Será vedada a oposição, em qualquer parte da via não identificada do plano de 
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comunicação publicitária, de marca, sinal ou palavra que possibilite a identificação 
do seu proponente antes da abertura do invólucro da via identificada do plano de 
comunicação publicitária em Sessão Pública realizada para este fim (art. 6°, inciso 
XII, e art. 9°, § 2°, da Lei Federal n° 12.232, de 29/04/2010). 
6.6 O julgamento dos itens do envelope 1 será processado por uma Subcomissão 
Técnica, com formação e atribuições conforme os termos do Art. 10 da Lei Federal 
12.232/2010.  
6.7 - A via identificada do plano de comunicação publicitária deverá ter o mesmo teor 
da via não identificada, sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa (art. 9°, 
§ 2°, da Lei Federal n° 12.232, de 29/04/2010). 
6.8 - Os envelopes 1, 2 e 3 deverão conter obrigatoriamente os documentos 
respectivos, apresentados da seguinte forma: 
6.8.1 - Em uma via no original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em cópia 
autenticada por Tabelião de Notas, podendo ainda, em qualquer caso, vir em cópia 
para autenticação pela Comissão, mediante apresentação do original, nos termos do 
art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93. 
6.8.2 - Assinados ou rubricados em todas as folhas pelo Representante Legal da 
Empresa Licitante, ou de seu procurador legalmente constituído, observadas as 
exigências constantes nos Anexos e Modelos deste Edital. 
6.8.3 - Numerados sequenciadamente, podendo o número vir ao lado direito e 
inferior da página, contendo ao final o Termo de Encerramento, com a paginação de 
início e término dos documentos contidos em cada envelope. 
6.8.4 - Com validade na data de abertura da Licitação. 
6.9 - A Câmara Municipal não se responsabilizará por envelopes endereçados via 
postal ou por outras formas entregues em local diverso do Sistema Geral de 
Protocolo da Câmara Municipal de Nova Olímpia, e que, por isso, não cheguem na 
data e horário previstos. 
 
7 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
7.1 - Na data e hora marcadas para a realização da Licitação, a Comissão 
Permanente de Licitação procederá à abertura dos Envelopes Nº. 1 e 3 
respectivamente, PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA SEM 
IDENTIFICAÇÃO, DEMAIS INFORMAÇÕES DA PROPOSTA TÉCNICA do 
proponente, obedecendo ao seguinte roteiro: 
7.2 - Apresentação do conteúdo dos respectivos envelopes, procedendo-se a sua 
análise nos termos deste Edital e legislação específica e julgamento conforme as 
exigências prefixadas neste Edital, rubricando a documentação juntamente com os 
representantes credenciados dos Licitantes. 
7.3 - A Comissão Permanente de Licitação não lançará nenhum código, sinal ou 
marca nos invólucros padronizados nem nos documentos que compõem a via não 
identificada do plano de comunicação publicitária; 
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7.4 – O Envelope Nº 02, contendo o PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
IDENTIFICADO, deverá ser rubricado por todos e mantido fechado até a fase final 
de julgamento dos PLANOS DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA SEM 
IDENTIFICAÇÃO.  
7.5 – Os membros da Subcomissão Técnica não poderão participar da sessão de 
recebimento e abertura dos envelopes com as PROPOSTAS TÉCNICA E DE 
PREÇO, nos termos do art. 11, §1o da Lei 12.232/10. 
7.6 - Após a abertura dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação 
encaminhará as PROPOSTAS TÉCNICAS envelope nº 1 (não identificado) à 
Subcomissão Técnica para julgamento; 
7.6.1 – Após julgamento do envelope nº 1 PROPOSTA TÉCNICA NÃO 
IDENTIFICADA, a Comissão de Licitação encaminhará a Subcomissão Técnica para 
julgamento o envelope nº 3 contendo DEMAIS INFORMAÇÕES INTEGRANTES DA 
PROPOSTA TÉCNICA.  
7.7 - Após esta fase inicial, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitação conforme disposto no § 6º, do art. 43, da Lei Federal n. 8.666/93. 
 
8 - DA PROPOSTA TÉCNICA 
8.1 - A PROPOSTA TÉCNICA será composta de um PLANO DE COMUNICAÇÃO 
PUBLICITÁRIA, conforme termo de referência, e de um CONJUNTO DE 
INFORMAÇÕES referentes ao proponente; 
8.2 – O PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA deverá ser apresentado em 2 
(duas) vias, uma sem a identificação de sua autoria (envelope nº 1) e outra com a 
identificação (envelope nº.2), inseridas em envelopes separados; 
8.3 - O envelope de Nº 1 - PROPOSTA TÉCNICA, destinado à apresentação da via 
não identificada do plano de comunicação publicitária, será padronizado e fornecido 
previamente pela Comissão Permanente de Licitação, sem nenhum tipo de 
identificação e deverá conter os itens:  
I - 01 (um) DVD contendo uma campanha publicitária realizada pela empresa 
interessada. 
II – 01 (um) CD contendo um spot de uma campanha publicitária realizada pela 
empresa interessada 
III – 01 (um) exemplar de um jornal e/ou panfleto contendo uma campanha 
publicitária realizada pela empresa interessada. 
8.4 – O envelope de Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA destinado à apresentação da via 
identificada do plano de comunicação publicitária, deverá conter os mesmos itens 
apresentados no envelope Nº 1. 
8.5 - O envelope de Nº 03, PROPOSTA TÉCNICA/CONJUNTO DE INFORMAÇÕES 
pertinentes ao proponente, deverá conter as seguintes informações: 
I - Histórico da licitante, indicando o perfil da agência, com a descrição da estrutura e 
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organização da matriz e, se for o caso, das filiais; 
II- Relação dos clientes atendidos nos últimos 12 (doze) meses, indicando o objeto e 
o prazo da contratação; 
III - Currículo dos profissionais que compõem a Equipe Técnica e integrantes das 
equipes que irão operar nas áreas de atendimento, planejamento, criação, produção 
gráfica, mídia. (podendo ser do proprietário se este for único na empresa) 
IV - Conjunto de trabalhos realizados pela Licitante, contendo no mínimo de 2 (dois) 
e o máximo de 05 (cinco) peças de qualquer natureza, com as respectivas fichas 
técnicas (com menção ao título, cliente e profissionais que participaram da criação 
das peças) sendo os filmes apresentados em DVD e os "spots" e "jingles" em CD ou 
DVD. 
 
9 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
9.1 - Para efeito de julgamento e obtenção das Notas das PROPOSTAS TÉCNICAS 
apresentadas, será atribuída às Empresas Licitantes a "Nota Técnica", em separado, 
mediante critérios técnicos e objetivos, variando de 00 (zero) a 100 (cem), devendo a 
Subcomissão Técnica priorizar os seguintes aspectos: 
9.2 – No envelope nº 1, o Plano de Comunicação será julgado os itens: 
I - criatividade; 
II - consistência lógica ; e, 
III - objetivos pretendidos; 
9.3 – No envelope nº 3, o Plano de Comunicação será julgado os itens: 
I – originalidade; 
II – pertinência; e, 
II – acabamento.  
9.4 - Serão desclassificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS que não obtiverem a 
pontuação mínima de 40 (quarenta) pontos no total em cada quesito ou que não 
atenderem as exigências deste Edital. 
9.5 – A Subcomissão Técnica julgará, primeiramente, os PLANOS DE 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, em seguida, julgará os CONJUNTOS DE 
INFORMAÇÕES das empresas proponentes. 
9.6 – Os PLANOS DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA deverão permanecer sem 
identificação até a sessão de confrontação do conteúdo do envelope 01 – PLANO 
DE COMUNICAÇÃO – VIA NÃO IDENTIFICADA com o conteúdo do envelope 02 – 
PLANO DE COMUNICAÇÃO – VIA IDENTIFICADA. 
9.7 – O resultado da PROPOSTA TÉCNICA é a soma das pontuações do PLANO 
DE COMUNICAÇÃO e do CONJUNTO DE INFORMAÇÕES DO PROPONENTE. 
9.8 – Conhecido o resultado do julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS e caso 
não haja renúncia expressa (anexo IV) por parte de todas as licitantes do direito de 
recorrer, começará a fluir o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para recurso, e caso 
haja renuncia expressa também do direito de recurso, nesse caso especial, as 
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propostas de preços serão aberta na mesma sessão, depois de consignadas todas 
as assinaturas e encerrada definitivamente a fase de julgamentos dos planos de 
comunicações.  
9.9 - A Comissão Permanente de Licitação devolverá os envelopes de Nº 4 
PROPOSTA DE PREÇO, devidamente fechados, rubricados pelos membros da 
Comissão e representantes das Empresas, mediante recibo, em caso de 
desclassificação na PROPOSTA TÉCNICA do Licitante; 
9.10 – As propostas técnicas serão analisadas e julgadas por subcomissão técnica, 
constituída por, pelo menos, 03 (três) membros; 
 
10 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
10.1 - A PROPOSTA DE PREÇO (Envelope 4) conforme modelo constante do 
Anexo V deste Edital será apresentada em uma via e deverá conter 
necessariamente as seguintes informações (válidos os dados constantes do papel 
timbrado da empresa devendo, entretanto, ser complementados os que faltarem): 
a) - Nome da Empresa Licitante, endereço, número do CNPJ, nome do 
representante legal da Empresa; 
b) - O desconto, em ___% (percentual), que será concedido a Câmara Municipal de 
Nova Olímpia, incidente sobre os custos internos de criação da Empresa Licitante, 
apurados em relação à “Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado de Mato Grosso”, vigente à época da prestação dos serviços, respeitado o 
limite de até 70% (setenta por cento) de desconto de remuneração; 14 

c) - Desconto de agência de 20% (vinte por cento) sobre as veiculações efetivadas, 
incidente sobre o valor da mídia efetivamente negociada, pago à Agência a ser 
contratada, pelos Veículos de Comunicação; 
d) - Prazo de validade da Proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá 
ser inferior 60 (sessenta) dias consecutivos contados a partir da data da licitação, 
sob pena de desclassificação da Empresa Licitante; 
e) - Prazo de prestação dos serviços (em algarismos e por extenso), que será de 06 
(seis) meses, contados da data de assinatura do contrato, prorrogáveis na forma da 
Lei; 
f) - Declaração de que os tributos e encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e 
comerciais incidentes sobre o contrato serão de responsabilidade do licitante que 
vier a ser contratado. 
g) - Assinatura do representante da empresa; 
10.2 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
10.2.1 - A avaliação das PROPOSTAS DE PREÇO das empresas classificadas 
tecnicamente se fará com atribuição de um máximo de 100 pontos, obtidos conforme 
a seguir:  
10.2.1.1 - 100 (cem) pontos a proposta que oferecer maior percentual de desconto, 
incidente sobre os custos internos de produção da agência, apurados em relação 
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aos previstos na “Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de 
Minas Gerais”, deferindo-se pontos proporcionais às restantes, conforme fórmula a 
seguir:  
P = 100 x VNPDP = onde:           VNMPDP  
P = Pontuação  
VNPDP = Valor Numérico do Percentual de Desconto Proposto. VNMPDP = Valor 
Numérico do Maior Percentual de Desconto Proposto 
10.2.2 Serão desclassificadas as licitantes que apresentarem valor simbólico, 
irrisório ou valor zero; ou apresentarem valores superiores aos praticados no 
mercado; e ainda aquelas que apresentarem percentual de desconto superior a 70% 
(setenta por cento) sobre os custos internos, baseados na tabela de preços do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso (SINAPRO); 
10.3 - DA CLASSIFICAÇÃO 
10.3.1 - O julgamento obedecerá ao critério de Técnica e Preço, nos termos do § 1º, 
inciso III, do art. 45, da Lei n. 8.666/93, combinado com o § 1º, Inciso I e § 2º, Inciso 
I, e II, do art. 46 da mesma Lei. 
10.3.2 - A classificação das Licitantes far-se-á de acordo com a combinação do 
resultado da soma do envelope 1, envelope 3 e do envelope 4. 
10.3.4 - Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem as condições 
estipuladas no art. 48, da Lei Federal no 8.666/93. 
10.3.5 - O critério de desempate nesta Licitação será feito conforme previsto no § 2º, 
do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93 e dar-se-á por sorteio, em ato público, para o 
qual serão convocados todos os concorrentes. 
 
11 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
11.1 - Julgada as fases de PROPOSTA TECNICA E PROPOSTA DE PREÇO e 
decorrido e se havido renúncia ao pedido de recurso, a Comissão Permanente de 
Licitação solicitará a apresentação do Envelope de DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, contendo a documentação abaixo discriminada. 
11.1.1- A Documentação de Habilitação deverá ser acondicionada em envelope 
timbrado ou com carimbo da empresa, sobrescrito com a expressão “ENVELOPE 
Nº. 05 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, a razão Social da Licitante e o numero 
desta Concorrência, conforme modelo abaixo:. 
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ENVELOPE Nº. 5: 

 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
  
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 006/2018 – CONVITE Nº 01/2018 
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços 
técnicos especializados de publicidade a Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT. 
 
PROPONENTE: ________________________________________ 
 
CNPJ: ________________________________________________ 
 
 

 
 
11.1.2- Os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes 
classificados no julgamento final das propostas (art. 11, §4º, inciso XI da Lei Federal 
nº 12.232/2010). 
11.1.3 - Os documentos jurídico fiscais e econômico financeiros que dependem de  
prazo de validade, e que não o contenha especificado em seu corpo, em Lei ou 
neste Edital, somente serão considerados aceitáveis se expedidos, no máximo, até 
60 (sessenta) dias anteriores à data da sua apresentação. 
11.1.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do 
CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 
11.2 - DA HABILITACÃO: 
11.2.1 - O envelope de Documentos para Habilitação (Envelope nº 05) deverá conter 
os seguintes documentos: 
11.2.1.1 – Cédula de identidade do representante legal; 
11.2.1.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa jurídica (CNPJ). 
11.2.1.3 – Contrato Social e alterações se houver: 
11.2.1.4 – Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço. 
11.2.1.5 - Certidão Negativa de Débito expedido por órgão competente de nível 
Municipal, Estadual e Federal. 
11.2.1.6 - Declaração que não emprega mão de obra infantil 
11.2.1.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
11.2.1.8 – Declaração do Proponente de que não pesa contra si declaração de 
inidoneidade, expedida por órgão da administração pública de qualquer esfera de 
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governo. 
11.2.1.9 – Certificado de qualificação técnica (autenticado por cartório competente) 
emitido pelo CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão, entidade criada pelo 
mercado publicitário para fazer cumprir as normas padrão da atividade publicitária, 
documento básico que define as condutas e regras das melhores práticas, éticas e 
comerciais entre os principais agentes da publicidade brasileira. 
11.2.1.10 – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal (alvará ou 
outros documentos) relativo ao domicílio ou sede do Proponente. 
11.2.1.11 – Os documentos acima descritos poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticado em cartório competente ou cópia 
acompanhada do original que será autenticado pelos membros da Comissão de 
Licitação no ato de abertura dos envelopes. 
11.2.1.12 - Toda e qualquer documentação emitida pelo proponente, deverá ser 
datada e assinada. 
 
12 - DOS RECURSOS: 
12.1 - Os recursos serão interpostos e julgados de acordo com art. 109 da Lei nº 
8666/93 e suas alterações. 
12.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, aquele que o tenha 
aceitado sem objeções, venha apontar, após a nomeação, falha ou irregularidades 
que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeitos de recurso. 
12.3 - Os recursos intempestivos não serão reconhecidos, sendo indeferidos de 
pronto. 
12.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante, não o impedirá de 
participar do processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 
 
13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
13.1 - Decorrido o prazo para apresentação de recurso contra o resultado do 
julgamento, nenhum tendo sido interposto ou julgados os que acaso tenham sido 
postulados, o Presidente da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, homologará o 
resultado da Licitação, podendo, observado o disposto no art. 49, da Lei Federal Nº 
8.666/93, revogá-la ou anulá-la. 
13.2 - Os serviços de publicidade, objeto da presente Licitação, serão adjudicados à 
primeira classificada, na ordem decrescente de pontuação. 
13.3 - A Adjudicatária será notificada pela Câmara Municipal, para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da Notificação, assinar o 
Contrato. 
13.4 - Este prazo, a requerimento da Adjudicatária e a critério exclusivo da Câmara 
Municipal, por razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
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período. 
13.5 - O ato de convocação da Adjudicatária para assinatura do Contrato interrompe 
o prazo de validade da Proposta. 
13.6 - O ato de homologação será publicado na Imprensa Oficial do Município de 
Nova Olímpia, no quadro de avisos do hall de entrada da Câmara Municipal, em 
jornal de grande circulação na região e no site “www.camaranovaolimpia.mt.gov.br”. 
13.7 - A Adjudicatária, não assinando o Contrato, nem apresentando relevantes 
razões para não o fazer, sujeitar-se-á às sanções previstas nos artigos. 81 e 86 a 88 
da Lei Federal Nº 8.666/93, e no subitem 1.2 alínea "d" do titulo XXII deste Edital, 
assegurada a ampla defesa. 
13.8 – Fica facultado à Câmara Municipal, quando o convocado não assinar o termo 
de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no 
art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14 - DO CONTRATO: 
14.1 - Farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição: 
a) - O Edital de Licitação e seus anexos; 
b) - O Projeto Básico; 
c) - A Proposta vencedora desta Licitação; 
d) - A Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso 
(Sinapro). 
14.2 - A Câmara Municipal de Nova Olímpia poderá proceder a alterações 
contratuais nas condições previstas nos artigos. 58 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
14.3 - O Contrato terá a vigência de 06 (seis) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos de acordo com 
o art. 57, II, da Lei Federal nº 8666/93. 
14.4 O Contrato será assinado no prazo de 05 (cinco) dias após a homologação 
desta licitação. 
14.5 O prazo de vigência do contrato será de sua assinatura até o dia 31 de 
dezembro de 2018, prorrogado por igual período, havendo consenso entre as partes. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1 - Responder pela correção e qualidade dos serviços, ainda que autorizada sua 
execução por terceiros, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 
15.2 - Submeter a Secretaria Geral os trabalhos a serem executados com os 
respectivos custos, para autorização e aprovação; 
15.3 - Apresentar plano de avaliação dos resultados, planejamento de mídia e 
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definição do impacto total desejado e de frequência de veiculação necessária de 
cada campanha; 
15.4 - Indicar, por escrito, um representante para em seu nome coordenar a 
execução dos serviços, com poderes para deliberar sobre as questões relacionadas 
com o presente Contrato; 
15.5 - Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços, 
assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus 
trabalhistas e previdenciários; 
15.6 - Responsabilizar-se por qualquer infração ao direito de uso de ideias, métodos 
ou processos legalmente protegidos, respondendo por eventuais indenizações, 
referentes aos serviços por ela prestados ou administrados; 
15.7 - Responder por eventuais danos causados à Contratante e a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo de seus prepostos na execução de serviços 
contratados, cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, promover em seu próprio 
nome e às suas expensas as medidas jurídicas ou extrajudiciais necessárias; 
15.8 - Transferir para a Contratante os direitos autorais relativos aos produtos de 
comunicação e outros abrangidos pelo objeto do presente Contrato, inclusive as 
peças publicitárias, respeitada a legislação pertinente; 
15.9 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes dos encargos sociais, 
previdenciários, tributários, referentes ao pessoal responsável pela execução dos 
serviços, despesas com deslocamentos, equipamentos e quaisquer outras que 
incidam sobre o objeto do contrato; 
15.10 - Responsabilizar-se pela execução dos serviços objeto da Licitação, sob a 
supervisão e coordenação da contratante. 
15.11 - Subsidiar a Câmara Municipal com as informações necessárias à publicação, 
trimestral, do montante das despesas com publicidade, pagas ou contratadas 
naquele período, com a empresa contratada, conforme a Lei Orgânica do município; 
15.12 - Manter agenda junto à Contratada de, pelo menos, 01 vez por mês, com 
jornada mínima de 08 (horas) horas por visita, sem ônus para a contratante durante 
a execução do contrato. 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
16.1- Compete à Secretaria Geral expedir as autorizações de serviços à Contratada, 
receber, conferir e atestar as Notas Fiscais / Faturas referentes aos serviços 
prestados e encaminhá-los ao setor competente da Câmara Municipal para fins de 
pagamento, cumprindo as formalidades legais e contratuais. 
 
17 – DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
17.1 - À Secretaria Geral caberá acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a 
qualidade dos serviços executados pela Contratada. 
17.2 - A Secretaria Geral fará avaliação permanente a cada trabalho concluído, 
antes da autorização para execução de novo serviço. 
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17.3 - A operacionalização dos serviços pela contratada sujeitar-se-á às seguintes 
condições: 
17.3.1- Recebimento de Ordem de Serviço específica, emitida pela Secretaria Geral, 
com base na solicitação do departamento da Câmara Municipal; 
17.3.2 - O custo de serviços de criação e arte, além de outros dependerá de 
avaliação prévia e de aprovação pela Secretaria Geral, em conformidade com a 
“Tabela do Sindicato de Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso” e a 
proposta da Contratada; 
17.3.2.1 - O custo dos serviços de veiculação e aqueles não previstos na Tabela do 
Sindicato estarão sujeitos à avaliação prévia e aprovação da Secretaria Geral, após 
comprovação de que o mesmo está de acordo com os preços praticados no 
mercado. 
17.3.3 - A Secretaria Geral poderá manter serviço de aferição de custos para avaliar 
os preços praticados. 
 
18 - DAS PENALIDADES: 
18.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na presente 
licitação e no Contrato, erro de execução, mora de execução, garantida a prévia 
defesa, ficará a licitante contratada sujeita as seguintes penalidades: 
a) - Advertência. 
b) - Caso os serviços não sejam entregues no prazo e nas condições estipuladas 
neste Edital, exceto por motivo de força maior definida em Lei e reconhecida pela 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ficará sujeito à multa diária de 0,2% 
(vinte décimos por cento) do valor total do Contrato. 
c) - O valor da multa referida no Item anterior será descontado de qualquer fatura ou 
crédito existente na CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, em favor do 
licitante.  Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada judicialmente, quando for o caso. 
d) - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
conforme a autoridade fixar em função da gravidade da falta cometida. 
e) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir à Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 
18.2 - A penalidade estabelecida no Item anterior é de competência exclusiva do 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, facultada defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
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19 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
19.1 - Poderá ocorrer a rescisão do Contrato, a ser celebrado em virtude do 
resultado da presente Licitação, nos termos dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 
nº8.666/93. 
19.2 - Configurada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data de sua 
comunicação à Contratada, esta se obriga expressamente, a entregar os serviços 
inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos de qualquer natureza. 
19.3 - Havendo rescisão do Contrato, a Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, 
pagará à Contratada os trabalhos efetivamente realizados e aceitos pela Secretaria 
Geral deduzindo do seu valor, os débitos apurados a favor da Câmara Municipal.   
 
15 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 
20.1 - A presente Licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar sua revogação, ser anulada por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer por escrito devidamente fundamentado. 
20-2 - Ser adiada sua realização ou transferida sua abertura para outro dia e hora, 
mediante prévio aviso. 
20.3 - A anulação da presente Licitação por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no Parágrafo único do art. 59 da Lei nº 
8666/93 e suas alterações. 
20.4 - A nulidade da presente Licitação, induz a nulidade do Contrato, ressalvado o 
disposto no Parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 
20.5 - No caso de revogação ou anulação da presente Licitação, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
21 - DA EXECUÇÃO E PRAZO: 
21.1 - O início da execução dos serviços se dará a partir do ato da assinatura do 
contrato entre a Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT e o vencedor do certame. 
21.2 - O prazo da execução dos serviços será em conformidade ao descrito no item 
14 deste edital. 
 
22 - DO PAGAMENTO: 
22.1 – A Câmara Municipal de Nova Olímpia pagará a Agência contratada pelos 
serviços prestados, o valor efetivamente custeado pela Agência para a produção das 
peças publicitárias e veiculação conforme a melhor proposta de percentual 
apresentada limitada a 20 % (vinte por cento), sob prévia apreciação da Mesa 
Diretora da Câmara, abrangendo todas as despesas, inclusive as próprias ou junto a 
terceiros.  
22.2 – A publicidade institucional refere se aos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas do Poder Legislativo de Nova Olímpia com caráter educativo, informativo 
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ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.  
22.3 – O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente. Em 
forma de empenho. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1 - Não havendo expediente na data marcada para a abertura da Licitação de que 
se trata o presente Edital, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, 
na mesma hora e local, salvo disposições em contrário. 
23.2 - Os prazos previstos no presente Edital obedecerão às disposições contidas no 
art. 110 da Lei nº 8666/93 e lei nº 8883/94. 
23.3 - A Comissão de Licitação observará quanto às propostas o disposto no art. 48 
da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 
23.4 - Durante os trabalhos de análise das propostas não será admitida interferência 
de pessoas estranhas à Comissão de Licitação, ressalvado a hipótese de 
solicitação, pela própria Comissão, de técnicos habilitados para análise de dados, 
documentos e informações. 
23.5 - À Comissão de Licitação, além do recebimento, exame da documentação e 
das propostas, caberá o julgamento e obediência às disposições aqui estabelecidas, 
bem como decidir quanto às dúvidas ou omissões. 
23.6 - Poderão ser solicitadas de quaisquer licitantes informações complementares, 
a critério da Comissão de Licitação. 
23.7 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela elaboração e/ou 
apresentação de documentação relativa ao presente Edital. 
23.8 - A critério da Administração, o objeto desta Licitação poderá ser reduzido ou 
aumentado, de acordo com o art. 65 - Parágrafo 1º da Lei nº 8666/93 e suas 
alterações. 
23.9 - Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todos que tenham 
adquirido o presente Edital, sendo tais esclarecimentos, considerados como adendo 
ao Edital. 
23.10 - Serão lavradas Atas circunstanciadas dos trabalhos desenvolvidos, em ato 
público, abertura dos envelopes e julgamento das propostas, as quais serão 
obrigatoriamente assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e todos os 
licitantes presentes. 
23.11 - O licitante vencedor além das obrigações previstas neste Edital e no 
Contrato, obriga-se a atender as normas e rotinas adotadas no procedimento 
administrativo. 
23.12 – A publicação deste Edital se dará em conformidade com o disposto na Lei 
Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. 
23.13 - São partes integrantes deste Edital: 
Anexo  I  - Modelo de “Protocolo de Recebimento do Edital”; 
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Anexo  II  - Modelo de “Carta de Credenciamento”; 
Anexo  III  - Modelo de “Declaração de Idoneidade”; 
Anexo  IV  - Modelo de “Atestado (ou declaração) de capacidade técnica” 
Anexo  V  - Modelo da Proposta de Preços; 
Anexo  VI  - “Minuta do Contrato”. 
Anexo VII – Plano de mídia 
Anexo VIII - Modelo de Termo de Desistência de Recurso; 
 

        Nova Olímpia-MT, 05 de junho de 2018. 
 
 

KID CAMILO DA COSTA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

CONVITE Nº 001/2018 
 

EMPRESA:   
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
 
 
 
Recebemos da Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Nova Olímpia, 
o Edital completo para participamos do Procedimento Licitatório na 
modalidade CONVITE Nº 001/2018, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA-MT. 
Ficamos cientes de que o evento realizar-se-á, no dia 25 de maio de 2018 (sexta-
feira), às 09 horas, com tolerância de 15 (Quinze) minutos, na sede da Câmara 
Municipal de Nova Olímpia, localizada na Rua Amazonas 512, centro, Nova Olímpia- 
MT. 
 
 
DADOS DO RECEBEDOR______________________________________________ 
CPF. Nº _____________________________________ 

 
  Nova Olímpia-MT, 05 de julho de 2018. 

 
 
 
 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO II 
 CONVITE Nº 001/2018 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO   

 
  
 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ___________________portador da 
Cédula procedimento Nº. __________________________________ e CPF Nº 
____________________________, a participar do procedimento licitatório, sob 
modalidade CONVITE Nº 001/2018, instaurada pela Câmara de Nova Olímpia, 
Estado de Mato Grosso. 

Na qualidade de representante legal da empresa 
_______________________________________________, outorgasse ao acima 
credenciado, dentro outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 
recurso. 

 
 

Local e data 
 

Assinatura e carimbo  
(representante legal) 

 
 

 
Obs.: Esta Declaração devera ser elaborada em papel timbrado da 

licitante, assinada e numerada pelo representante legal.  
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ANEXO III 
 CONVITE Nº 001/2018 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

 
Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Procedimento 

Licitatório na modalidade CONVITE Nº 001/2018, Junto a Câmara Municipal de 
Nova Olímpia –Estado de Mato Grosso, que a empresa ...........................escrita no 
CNPJ sob o Nº .................................., endereço.................................................., até 
a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da Administração 
Publica, Federal, Estadual ou Municipal SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, da 
participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a Administração, 
assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar 
com Administração Publica Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, não 
havendo assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da 
mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores. 
 
Por ser verdade, firmamos a seguinte declaração.  
 

Local e data  
 

Assinatura e carimbo  
(representante legal) 

  
 Obs.: Esta Declaração devera ser elaborada em papel timbrado da 

licitante, assinada e numerada pelo representante legal. 
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ANEXO IV 
CONVITE Nº 001/2018 

 
ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Declaramos, para fins de prova junto Órgãos Públicos, que a empresa..., 

inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº.................................., estabelecida 
............................................, forneceu o (s) seguintes (S) serviço (s):  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________ 
  Declaramos, ainda, que os compromissos, foram cumpridos satisfatoriamente, 
inclusive o cumprimento do prazo de entrega do (s) serviço (s), nada constando em 
nossos registros, até apresente data, que a desabone comercialmente ou 
tecnicamente. 
 

Local e data  
 

Assinatura e carimbo  
(representante legal) 

  
 
 

Observações: - esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a 
entidade expedidora. 
Este atestado (declaração) deve ser expedido por entidade que tenha 
contratado o serviço da empresa que deseja participar desse certame.  
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ANEXO V 
CONVITE Nº 001/2018 

 
 PROPOSTA COMERCIAL 

CARTA CONVITE Nº 001/2018 
 
NOME DO PROPONENTE: 
______________________________________________________ 
    
  Validade da Proposta: 30  DIAS 
  Condições de Pagamento: MENSAL 
               Convidamos  V. Sª.  a  apresentar PROPOSTA  de  preços e demais 
condições para a contração dos serviços que se encontra  abaixo   
ESPECIFICADOS,  até as 08:30 horas do dia 07 de julho de 2018. O procedimento 
licitatório reger-se-á de acordo com a lei 8.666/93, alterações e posteriores, bem 
como as normas deste Edital.                                               
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
   
01.00100.01.031.0001.2006 3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros –Pessoa 
Jurídica  
Recursos: Próprios 

Item Quant. Unit. 
 

Descrição 

 
Valor.  

Unitário 

 
Valor 
 Total 

   
  

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 e 
audiovisuais especializada nos métodos, 
na arte e nas técnicas publicitárias, 
estudo, concepção, execução e 
distribuição de propaganda aos Veículos 
de Comunicação.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO VI 
 CONVITE Nº 001/2018 

 
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
 
TERMO DE CONTRATO N.º ____/2018 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
Pelo presente instrumento particular e melhor forma de direito, a CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o N.º 24.733.537/0001-29, com sede à Rua Amazonas, 512, centro, Nova 
Olímpia, Estado de Mato Grosso, neste ato representada por seu Presidente o 
Senhor Sérgio Schefer, RG. Nº ................. SSP/MT , CPF. Nº .........................., Rua 
................., .............., ......................., Nova Olímpia-MT, CEP 78370-000, Estado de 
Mato Grosso, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa 
............................................,  devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica, com endereço na Rua..............................., nº ..................., Bairro............, 
Cidade .............., aqui denominada CONTRATADA, ajustam este contrato para 
contratação de serviços publicitários, de forma contínua, relativos a produção e 
distribuição para veiculação de programas de campanhas institucionais, de 
publicidade e de atos oficiais, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O objeto da presente licitação é 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 e audiovisuais especializada nos métodos, na arte e nas 
técnicas publicitárias, estudo, concepção, execução e distribuição de propaganda 
aos veículos de comunicação.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato será até o dia 31 de dezembro de 2018, 
nos termos, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores,  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
Por se tratar de serviços de caráter contínuo, este contrato será prorrogado por igual 
período de acordo com artigo 57 da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 
Os preços propostos não poderão ser reajustados durante o período deste contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA CONTRATUAL  
Caso a CONTRATADA deixe de cumprir com os prazos e condições gerais da 
prestação de serviços, por culpa da mesma, exceto por motivo de força maior 
definida em Lei e reconhecida pela CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, 
ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo 
da aplicação das demais penalidades previstas na Lei na 8.666/93. 
Parágrafo único. O valor da multa referida no Item anterior será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente na CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, 
em favor da CONTRATADA.  Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada judicialmente, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação de serviços profissionais a que se refere a cláusula primeira, a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor expresso na Nota Fiscal emitida 
pela mesma, conforme valores constantes da tabela do Sindicato das Agências de 
Propaganda– SINAPRO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - LICITAÇÃO 
O presente contrato é oriundo do Processo Licitatório na Modalidade de CONVITE 
Nº 001/2018, do Tipo “TÉCNICA E PREÇO”, vinculando-se na íntegra às 
disposições legais, contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
não podendo o mesmo ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.  
I - 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. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS 
2.1 As despesas a serem realizadas pela CONTRATADA, estão estimadas em R$ 
R$ 31.810,00 (trinta e um mil, oitocentos e dez reais), a serem pagos mensalmente 
mediante apresentação de Nota Fiscal. 
2.2 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  
01.00100.01.031.0001 Câmara Cidadã 
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01.00100.01.031.0001.2006 Divulgação e publicidade 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..........R$ 43.920,73  

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 
A CONTRATADA, além das prestações de serviço de planejamento, elaboração da 
estratégia de mídia criação, produção/contratação, autorização e efetivação da 
publicidade, ficará obrigada a:  
I - quando solicitado pela CONTRATADA em relação a determinada produção de 
peças publicitárias, dentro do objeto licitado, submeter à previa apreciação da 
direção da Câmara Municipal de Nova Olímpia a sua proposta, abrangendo todas as 
despesas, inclusive de serviços que envolvam remuneração de terceiros ou da 
própria agencia.  
II - Dar assistência a Câmara de Nova Olímpia em todas as suas áreas de atividade, 
sempre que solicitado.  
III – Submeter-se a auditoria da Câmara Municipal de Nova Olímpia, por seus órgãos 
ou através de entidade ou empresa designada, sobre assuntos relativos ao objeto da 
licitação, mediante aviso prévio de 05 (cinco) dias.  
IV – Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos incidentes sobre 
execução dos serviços prestados. 
V - Cumprir as condições acordadas, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas na Lei 8.666/93. 
VI - Responsabilizar-se pela produção e custos financeiros das peças publicitárias, 
inclusive dos serviços de terceiros. 
VII – A CONTRATADA é a única responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil decorrente da 
execução do contrato. 
VIII – Repassar o devido aos terceiros, com os quais contratar e efetivação da 
publicidade, em até 05 (cinco) dias úteis após ter recebido o pagamento que lhe é 
devido pelo CONTRATANTE. 
§ 1°. A CONTRATADA somente ficara autorizada a efetivar a publicidade após 
autorização expressa da direção da Câmara Municipal de Nova Olímpia. 
§ 2°. São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no Art. 58 da Lei 8.666/93, 
que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato. 
IV - A CONTRATANTE fica obrigada a repassar a CONTRATADA os recursos 
financeiros necessários para que esta efetue o pagamento da publicidade efetivada, 
ate o dia 5° (quinto) dia útil de cada mês, ante a apresentação da Nota Fiscal pela 
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CONTRATADA à CONTRATANTE, englobando todos os serviços, comprovados 
com cópias autenticadas pelas respectivas Notas Fiscais da efetivação dos mesmos. 
§ 1º. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será 
considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 
§ 2°. A CONTRATANTE não é obrigada a investir o total de recursos estabelecidos 
no EDITAL CONVITE Nº 001/2018, não gerando para a CONTRATADA a garantia 
ou direito de requerer indenização por quaisquer perdas e danos.  
V - A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a 
execução de serviços previstos na cláusula primeira,  nos termos do art. 72 da Lei nº 
8.666/93.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
Em caso de inadimplemento contratual ao acordo celebrado, a CONTRATANTE 
poderá rescindir o presente contrato, por ato administrativo unilateral, nas hipóteses 
previstas no Art. 78, incisos I a XII, da Lei n° 8.666/93, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades 
que se demonstraram cabíveis em processos administrativos regular. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Para dirimir questões por ventura surgidas do presente Contrato, fica eleito o Foro da 
Comarca de Barra do Bugres - MT, com renúncia expressa à qualquer outro, por 
mais privilégio que seja ou possa vir à ser. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas 
vias de igual teor e efeito, sendo digitadas, na presença das testemunhas abaixo.  

 
Nova Olímpia - MT,.... de ...............................de 2018 

 
Pres. da Câmara Municipal 

Contratante 
 

Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome: ______________________________ 
RG:  ______________________________ 
 
Nome: ______________________________ 
RG:  ________________________________ 
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ANEXO VII 
PLANO DE MÍDIA 

CONVITE Nº 001/2018 
 

    
PLANO DE MÍDIA 2018 

 
ASSUNTO ORD DISCRIMINAÇÃO QUA UNIT TOTAL 

Veiculação de rádio  

I Sessões ordinárias, transmissões ao vivo. 25 940,00 19.740,00 

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 

25 400,00 10.000,00 

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

instituição, tamanho 1/4 cada 
18 115,00 2.070,00 

        TOTAL 31.810,00 
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ANEXO VIII  
  

MODELO DE TERMO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO  
  

Local..........., ___/___/2018  
  
À Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT 
REF: CONVITE Nº 001/2018 – PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018.   
  
  
Declaramos que abrimos mão do direito de recorrer contra os resultados da licitação 
na modalidade Convite – Processo Licitatório, tipo Técnica e Preço, destinada à 
“contratação de agência de propaganda para prestação de serviços técnicos 
especializados de publicidade da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT”, aberta no 
dia ........, às ........h.  
  
LICITANTES (nome da Empresa / nome do Credenciado e assinatura) 


