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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 
CONVITE Nº 001/2018 

 
EDITAL Nº 001 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA torna pública e para o conhecimento de todos 
interessados que, realizará Licitação na modalidade CONVITE do Tipo “TÉCNICA E PREÇO”, 
a qual será regida pela Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e 8.883 de 08 de Junho de 1994, e 
demais Normas aplicáveis à espécie, cuja análise das Documentações e das Propostas 
iniciar-se-á às 09:00 horas do dia 25 de maio de 2018, na CÂMARA MUNICIPAL NOVA 
OLÍMPIA, sito à Rua Amazonas, 512, centro, na Cidade de NOVA OLÍMPIA-MT. 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 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 e audiovisuais especializada nos métodos, na arte e nas técnicas publicitárias, 
estudo, concepção, execução e distribuição de propaganda aos veículos de Comunicação.  
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 a serem praticados serão aqueles constantes da tabela do Sindicato das 
Agências de Propaganda– SINAPRO. 
 
 
2 - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 
2.1 As despesas a serem realizadas pela CONTRATADA, estão estimadas em R$ 32.026,80 
(trinta e dois mil e vinte e seis reais e oitenta centavos). 
2.2 Os créditos orçamentários para a execução dos serviços durante o 
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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 de atos e assuntos de 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 Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica..........R$ 43.920,73  
 
3 - DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: 

3.1 - Data para aquisição e retirada do Edital: 
O Edital poderá ser adquirido no endereço supracitado, até o último dia útil anterior à data 
estabelecida para a abertura dos trabalhos. 
3.2 - Local para a retirada do Edital: 
Secretaria Geral da Câmara Municipal de Nova Olímpia. 
3.3 - Local e horário para recebimento da Documentação e Propostas: 
Os Envelopes contendo Documentação para Habilitação e Propostas deverão ser entregues 
impreterivelmente à Comissão de Licitação até às 08h30min do dia 25 de maio de 2018 
no local estabelecido no "caput" deste Edital, não sendo admitido dilatação quanto ao início 
dos trabalhos. 
3.4 – O teor integral deste edital será disponibilizado no site 
www.camaranovaolimpia.mt.gov.br a partir do dia 15 de maio  de 2018, não tendo o 
mesmo valor documental, se constituindo apenas num instrumento de consulta. 
 
 
 
4 - DISPOSICÕES PRELIMINARES: 
4.1 - Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação dos 
termos deste instrumento, poderão solicitar os esclarecimentos ou informações 
necessárias, por escrito, preferencialmente 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 informação serão dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação 
protocolados na Secretaria Geral da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - local 
estabelecido no "caput" deste Edital, através do Fone (65) 3332-1115 ou email 
licitação@camaranovaolimpia.mt.gov.br.  
4.3 - No ato do recebimento deste Edital de Licitação deverá o interessado verificar o seu 
conteúdo, não se admitindo reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
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5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO: 
5.1 - Poderão participar da presente Licitação, Agências de Propaganda que satisfaçam as 
condições deste Edital. 
5.2 - Não serão admitidas à Licitação, pessoas físicas ou jurídicas reunidas em consórcio. 
5.3 - Poderá participar da Licitação, quem não estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, 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. 
5.4 - Qualquer manifestação em relação a presente Licitação fica condicionada à 
apresentação de documento de identificação e instrumento de procuração.   
5.5 - 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 entregar os 
seus documentos para habilitação e as suas propostas em envelopes lacrados, rubricados, 
distintos e não transparentes, com as seguintes identificações na parte externa: 
6.1.1 - Envelope de Habilitação: Deverá estar grafado na seguinte forma: 
 
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
À 
CÂMARA MUNICIPAL NOVA OLÍMPIA 
Comissão de Licitação 
CONVITE Nº 001/2018 
Objeto:__________________ 
Data de Abertura: _____/____/______ 
Horário: _______________________ 
PROPONENTE: _____________________ 
(Endereço do Proponente:) ___________________ 
(CNPJ da Proponente:)_________________________ 
 
6.1.2 - Envelope de Qualificação Técnica: Deverá estar grafado na seguinte forma: 
 
ENVELOPE Nº 02 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
À 
CÂMARA MUNICIPAL NOVA OLÍMPIA 
Comissão de Licitação 
CONVITE  Nº 001/2018 
Objeto:__________________ 
Data de Abertura: _____/____/______ 
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Horário: _______________________ 
PROPONENTE: _____________________ 
(Endereço do Proponente:) ___________________ 
(CNPJ da Proponente:)_________________________ 
 
6.1.2 - Envelope da Proposta de Preço: Deverá estar grafado na seguinte forma: 
 
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO 
À 
CÂMARA MUNICIPAL NOVA OLÍMPIA 
Comissão de Licitação 
CONVITE Nº 001/2018 
Objeto:__________________ 
Data de Abertura: _____/____/______ 
Horário: _______________________ 
PROPONENTE: _____________________ 
Endereço do Proponente: ___________________ 
CNPJ da Proponente: _________________________ 
 
6.2 – As propostas de preços serão apresentadas em 01 (um) invólucro e as propostas 
técnicas em 03 (três) invólucros distintos, destinados 01 (um) para via não identificada no 
plano de comunicação publicitária, 01 (um) para via identificada do plano de comunicação 
publicitária e 01 (um) para as demais informações integrantes da proposta técnica. 
 
 
7 - DA HABILITACÃO: 
7.1. - O envelope de Documentos para Habilitação (Envelope nº 01) deverá conter os 
seguintes documentos: 
7.1.1 – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa jurídica (CNPJ). 
7.1.2 – Contrato Social e alterações se houver: 
7.1.3 – Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço. 
7.1.4 - Certidão Negativa de Débito expedido por órgão competente de nível Municipal, 
Estadual e Federal. 
7.1.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
7.1.6 – Declaração do Proponente de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, 
expedida por órgão da administração pública de qualquer esfera de governo. 
7.1.7 – 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 
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principais agentes da publicidade brasileira. 
7.1.8 – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal (alvará ou outros 
documentos) relativo ao domicílio ou sede do Proponente. 
7.2 – 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. 
7.3 - Toda e qualquer documentação emitida pelo proponente, deverá ser datada e 
assinada. 
 
8 - DA PROPOSTA COMERCIAL: 
8.1 - A proposta comercial (Envelope nº 03) deverá preencher obrigatoriamente os 
seguintes requisitos: 
8.2 - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada em papel timbrado da 
licitante, caso possua, em 02 (duas) vias, separadas e montadas, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, assinada a última folha e rubricada nas demais, pelo proponente. 
8.3 - Indicar o número desta licitação, bem como o dia e hora de sua realização. 
8.4 - Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior 30 (trinta) dias, contados 
da data fixada para sua abertura. 
8.5 – Nos preços ofertados no corpo da proposta estarão englobados todos os impostos, 
taxas, transporte, bem como quaisquer outras despesas relacionadas com a prestação de 
serviços. 
8.6 - Não serão considerados para efeitos de julgamento quaisquer vantagens ou descontos 
oferecidos em relação a outros licitantes que não estejam consideradas neste Edital. 
 
9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
9.1 - Decorrido o prazo estabelecido para análise das Documentações e das Propostas, a 
Comissão de Licitação, em Ato Público, lavrará Ata na qual deverão constar as observações 
ou declarações de qualquer dos licitantes que assim julgar necessário, e procederá: 
9.1.1 - Credenciamento dos participantes na seguinte forma: 
9.1.1.1 - Os participantes poderão se fazer representar pessoalmente ou representante 
nomeado por meio de credenciamento, específico para o certame licitatório. 
9.1.1.2 - Quando o participante se fizer representar, o mesmo deverá apresentar o mandato 
procuratório no original ou cópia autenticada. 
9.1.1.3 - Em se tratando da procuração deverá haver menção expressa de amplos poderes, 
inclusive para interpor ou desistir de recursos. 
9.1.1.4 - Os documentos referidos no Item anterior serão retidos pela Comissão de 
Licitação, e juntados ao processo licitatório. 
9.2 - Depois de concluído o procedimento estabelecido em Item 9.1.1, a Comissão de 
Licitação, iniciará a abertura dos Envelopes de Nº 01 - Documentação para Habilitação. 
9.2.1 - Aberto os envelopes e examinada a documentação pela Comissão de Licitação, esta 
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franqueará aos demais, para que a examine, e rubriquem todas as suas folhas, inclusive 
envelopes, apresentando suas observações e impugnações, por escrito, para serem 
analisadas e constarem na respectiva Ata. 
9.2.2 - A Comissão de Licitação, caso julgue conveniente, se reserva o direito de em 
qualquer etapa, suspender os trabalhos para promover diligências que se façam 
necessárias, para verificar fato superveniente impeditivo da habilitação de qualquer 
licitante, marcando na oportunidade nova data e horário em que voltará a reunir-se com os 
interessados. 
9.2.3 - O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não 
impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer 
natureza. 
9.3 - O resultado da análise e julgamento da documentação será anunciado pelo Presidente 
da Comissão de Licitação aos participantes e, devolvidos os Envelopes nº 02 – Proposta aos 
declarados inabilitados, que poderão ou não recorrer da decisão no prazo legal.  Caso se 
verifique a intenção de recurso através de expressa manifestação verbal, os trabalhos serão 
suspensos e todos os Envelopes nº 02 – Proposta serão rubricados por todos os 
participantes, para que se cumpra o dispositivo legal nos prazos estabelecidos. 
9.4 - Se, estando presentes os representantes credenciados de todos os Licitantes, e estes 
renunciarem expressamente ao direito de recorrer do julgamento da habilitação, a 
Comissão de Licitação poderá, desde logo, prosseguir com a Licitação dando início a 
abertura dos Envelopes nº 02 - Proposta, fazendo o registro na Ata de Reunião. 
9. 5 - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 
e comprovado, aceito pela Comissão de Licitação. 
9.6 – A nota técnica de cada licitante será sempre representada pelo resultado de todas as 
notas atribuídas por cada membro da comissão.  
9.7 – Serão classificadas as propostas que obtiverem nota técnica igual ou superior a 20 
(vinte). 
 
10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 
10.1 - Concluída as fases estabelecidas pelos Itens anteriores, procederá a abertura dos 
Envelopes nº 02 e nº.03- Habilitação técnica e Proposta de Preços, dando início ao 
julgamento das propostas. 
10.1.1 - Será considerada vencedora a proposta que apresentar cotação de acordo com as 
especificações do Edital, ou seja, apresentar "Técnica e Preço", conforme art. 45, Parágrafo 
1º, inciso III da Lei nº 8666/93 e suas alterações, sendo que o desconto a serem aplicados 
será sobre os valores expressos na TABELA DE CUSTOS REFERENCIAS PARA SERVIÇO DE 
PUBLICIDADE do SINAPRO – Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato 
Grosso, não sendo permitido o fracionamento de desconto. 
10.1.1.1 – A qualificação técnica possibilitará avaliar a capacidade e qualificação da agência. 
Para tanto, ela deverá apresentar sem custo para a Câmara Municipal de Nova Olímpia as 
seguintes peças de sua exclusiva criação e produção ou contratação de produção, das quais 
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comprovadamente tenha sido dada publicidade (exibidas publicamente). 
a) 01 (um) cd com spot de 30 segundos; 
b) anúncio no tamanho mínimo de ¼ de página para ser ou já publicado em jornal ou 
revista; 
10.1.1.2 – A Comissão de Licitação analisará cada uma das duas peças e lhes atribuirá 
pontuação, considerando os seguintes critérios: 
a) qualidade técnica da produção – 0 (zero) a 10 (dez) pontos; 
b) objetividade e criatividade – 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
10.1.1.3 – A Comissão verificará qual proponente teve a maior pontuação na fase de 
qualificação técnica e qual apresentou o maior percentual de desconto sobre a tabela de 
custos referenciais para serviços de publicidade do SINAPRO, sendo que, caso ambos os 
critérios sejam vencidos pela mesma proponente, será esta declarada vencedora final do 
certame. 
10.1.1.4 – Caso não ocorra o expresso no item 10.1.1.3, a Comissão com base no previsto no 
item 10.1 com base no previsto nos incisos I e II e III, do parágrafo 2º, do Art. 46 da Lei 
8666/93, proporá à Agência que obteve a maior pontuação na qualificação técnica que 
ofereça percentual igual ao daquela proponente que tenha apresentado o maior desconto 
entre todas. 
10.1.1.5 – No caso da proponente vencedora da qualificação técnica não aceitar, a proposta 
será feita para a que obteve a segunda pontuação na qualificação técnica, e assim 
sucessivamente, até chegar a que ofereceu o maior desconto e tenha sido habilitada na 
qualificação. 
10.1.2 - No caso de absoluta igualdade, entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á 
através de sorteio. 
10.1.3 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos aos 
praticados no mercado, ou manifestamente inexeqüíveis. 
10.1.4 - Serão considerados inexeqüíveis os preços ofertados que não venham ter 
demonstrado a sua viabilidade. 
10.1.5 - Após o prazo de 02 (dois) dias úteis, sem manifestação de recursos voluntários dos 
licitantes, a Comissão de Licitação encaminhará o processo licitatório ao PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, a quem caberá homologar ou não o julgamento.   
A decisão da Comissão de Licitação somente será considerada definitiva após homologação 
pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA. 
10.1.6 - A autoridade competente, até a assinatura do Contrato, poderá desclassificar o(s) 
licitantes vencedores, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha 
conhecimento de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da Licitação, 
que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa. 
 
11 - DOS RECURSOS: 
11.1 - Os recursos serão interpostos e julgados de acordo com art. 109 da Lei nº 8666/93 e 
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suas alterações. 
11.2 - 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. 
11.3 - Os recursos intempestivos não serão reconhecidos, sendo indeferidos de pronto. 
11.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante, não o impedirá de participar do 
processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
12 - DO CONTRATO: 
O Contrato, Anexo I deste Edital, independentemente de sua transcrição, especificará o 
prazo e as condições de nomeação, bem como a forma de pagamento do preço pactuado. 
12.1 O Contrato será assinado no prazo de 05 (cinco) dias após a homologação desta 
licitação. 
12.2 O prazo de vigência do contrato será de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 
2018. 
 
13 - DAS PENALIDADES: 
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: 
13.1 - Advertência. 
13.2 - 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. 
13.3 - 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. 
13.4 - 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. 
13.5 - 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. 
13.6 - 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 
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reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
14 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 
14.1 - Os recursos administrativos para impugnação de parte ou do Edital deverão ser 
protocolados na CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis imediatamente anteriores à data prevista no Item 3.3, quando se tratar de 
qualquer cidadão ou de licitante, respectivamente. 
14.2 - A inabilitação do licitante importa na exclusão do direito de participar das fases 
subseqüentes. 
14.3 - A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, convocará o licitante vencedor para 
assinar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de não o fazendo, ser 
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se às 
penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 
14.4 - É facultada a Administração da Câmara, quando o convocado descumprir o previsto 
no Item anterior, 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 atualizando monetariamente, ou revogar a Licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 
14.5 - Decorrido 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas sem convocação para 
a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
15 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 
15.1 - 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. 
15-2 - Ser adiada sua realização ou transferida sua abertura para outro dia e hora, 
mediante prévio aviso. 
15.3 - 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. 
15.4 - 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. 
15.5 - No caso de revogação ou anulação da presente Licitação, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16 - DA EXECUÇÃO E PRAZO: 
16.1 - 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. 
16.2 - O prazo da execução dos serviços será em conformidade ao descrito na cláusula 
décima segunda da minuta do contrato. 
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17 - DO PAGAMENTO: 
17.1 – 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.  
17.2 – A publicidade institucional refere se aos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas do Poder Legislativo de Nova Olímpia com caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.  
17.3 – O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente. Em forma 
de empenho. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
18.1 - 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. 
18.2 - Os prazos previstos no presente Edital obedecerão às disposições contidas no art. 
110 da Lei nº 8666/93 e lei nº 8883/94. 
18.3 - A Comissão de Licitação observará quanto às propostas o disposto no art. 48 da Lei 
nº 8666/93 e suas alterações. 
18.4 - 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. 
18.5 - 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. 
18.6 - Poderão ser solicitadas de quaisquer licitantes informações complementares, a 
critério da Comissão de Licitação. 
18.7 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela elaboração e/ou apresentação 
de documentação relativa ao presente Edital. 
18.8 - 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. 
18.9 - Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todos que tenham 
adquirido o presente Edital, sendo tais esclarecimentos, considerados como adendo ao 
Edital. 
18.10 - 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. 
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18.11 - O licitante vencedor além das obrigações previstas neste Edital e no Contrato, 
obriga-se a atender as normas e rotinas adotadas no procedimento administrativo. 
18.12 – A publicação deste Edital se dará em conformidade com o disposto na Lei Federal 
8.666/93 e demais alterações posteriores. 
18.13 - São partes integrantes deste Edital: 
Anexo  I  - Modelo de “Protocolo de Recebimento do Edital”; 
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 Comercial 
Anexo  VI  - “Minuta do Contrato”. 
 

        Nova Olímpia-MT, 10 de maio de 2018. 
 
 

KID CAMILO DA COSTA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

CONVITE Nº 001/2018 
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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, 10 de maio de 2018. 

 
 
 
 

ASSINATURA E CARIMBO 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 CONVITE Nº 001/2018 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO   
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 CONVITE Nº 001/2018 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
CONVITE Nº 001/2018 

 
ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
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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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
CONVITE Nº 001/2018 

 
 PROPOSTA COMERCIAL 
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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 
25 de maio 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 
 
 

ANEXO VI 
 CONVITE Nº 001/2018 

 
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
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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 não contínuo, este contrato não será prorrogado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 
Os preços propostos não poderão ser reajustados durante o período deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA CONTRATUAL  
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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$ 32. 
026,80 (trinta e dois mil vinte e seis reais e oitenta centavos).  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 
01.00100.01.031.0001.2006 Divulgação e publicidade de atos e assuntos de relevante interesse público 
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 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 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. 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 
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§ 2°. A CONTRATANTE não é obrigada a investir o total de recursos estabelecidos no 
EDITAL CONVITE Nº 001/2015, 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:  ________________________________ 
  
 


