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Licitações

TOMADA DE PREÇO
Nr: 03/2021 – TP
Processo Administrativo:
312/2021
Data do Processo:
15/09/2021

REPUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Maracás no exercício das atribuições que
lhe confere a portaria nº 404/2021 de 11/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na
modalidade Tomada de Preço Nº 03/2021, do tipo TÉCNICA E PREÇO, cujo objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria em Marketing e Marketing
Digital, bem como serviços de desenvolvimento de artes gráficas e produção audiovisual, em
atendimento às necessidades das diversas Secretarias, conforme condições e exigências
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital. Nova data de Abertura dos envelopes
no dia 16/11/2021, às 09:00 horas, na sala de licitações, localizada na Praça Rui Barbosa, nº 705,
Centro, Maracás – Bahia. Maiores informações pelo Tel. (73) 3533-2121 das 08:00 às 12:00 hs., ou pelo
site:ZZZPDUDFDVEDJRYEU, onde encontram-se a disposição dos interessados o edital e seus anexos.

EDNALDO DA SILVA CAMPOS
Presidente da Comissão de Licitação
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EDITAL
TOMADA DE PREÇO
I - REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.6
666/93 E SU
UAS ALTER
RAÇÕES:
II – PROCE
ESSO ADMINISTRATIV
VO Nº 312
2/2021.
III - MODA
ALIDADE: TOMADA
T
DE
E PREÇO Nº 03/2021
1.
IV - ÓRGÃ
ÃO INTERES
SSADO: PREFEITURA MUNICIPAL
L DE MARAC
CÁS.
V - TIPO DE
D LICITAÇÃO: TÉCNI
ICA E PRE
EÇO.
VI - RECE
EBIMENTO DOS DOCU
UMENTOS RELATIVOS
R
S A HABILIITAÇÃO E P
PROPOSTAS - INÍCIO
O DA
ABERTURA
A DOS ENVELOPES

DATA E H
HORÁRIO: 16/11/20
021 ás 09::00hs
LOCAL: SALA
S
DE L
LICITAÇÃO
O – Prefe
eitura Mun
nicipal Pra
aça Ruy B
Barbosa, Nº
º 705, Cen
ntro,
Maracás – Bahia
nente de Licitação da
d Prefeitu
ura Municiipal de Ma
aracás no exercício das
A Comissão Perman
atribuições
s que lhe confere
c
a portaria n° 404/2021 de
d 11/01/2
2021, torna
a público qu
ue fará rea
alizar
Licitação na
n modalida
ade Tomada de Preço para Comp
pras e Serv
viços N°03//2021.
Forma de Julgamento
o: TÉCNIC
CA E PREÇO
O.

O
OBJETO:
Co
ontratação
o de emprresa espec
cializada para
p
presttação de serviços de
e Consulto
oria
e
em
Marke
eting e Ma
arketing Digital, bem como
o serviços de desenvolvimen
nto de arrtes
g
gráficas

e

produçã
ão

audiovisual,

em

atendiimento

à
às

necess
sidades

das
d

diversas

S
Secretarias
s, conform
me condiç
ções e ex
xigências estabeleci
e
idas no T
Termo de Referênciia A
Anexo
I do
o Edital

Comunica Vossa(s) Senhoria(s) que rece
eberá e iniciará a abertura dos envelopes
s A, B, C e D,
p
a
alusivas
à esta licitaç
ção para c
contratação
o de Emprresa
contendo a documentação e proposta
zada para
a prestaçã
ão de serrviços de Consulto
oria em M
Marketing e Marketing
especializ
Digital, bem
b
como serviços de
d desenv
volvimento
o de artes gráficas e produçã
ão audiovis
sual
para atend
der as dem
mandas das Secretaria
as Municipais, no dia 16/11/2021
1
1, às 09:00
0 horas na sala
de Licitaçõ
ões, situada Praça Ru
uy Barbosa
a, Nº 705, Centro, Maracás – B
Bahia. Cópiia completa
a do
edital e seus ane
exos no Portal da
a Prefeiturra Municip
pal (Acess
so à Info
ormação) site
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ
ǁ͘ŵĂƌĂĐĂƐ͘ď
ďĂ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐŝƚĞͬĚŝĂƌŝŽŽĨŝĐŝĂů͕ Maioress informaçções pelo Tel.(73)35
533-2121/2
2115
das 08:00 às 12:00 Hs,
H onde en
ncontram-s
se a disposição dos intteressados o edital e seus
s
anexo
os.
1. DA IDE
ENTIFICAÇ
ÇÃO DA LI
ICITAÇÃO
1.1. MODALIDADE:: Tomada de
d Preço n°
n 03/202
21
O: Técnica e Preço.
1.2. TIPO
1.3. FORM
MA DE EXE
ECUÇÃO e REGIME: Execução Indireta, em
e Regime de Empreiitada por Preço
P
Unitário.
1.4. ÓRGÃ
ÃOS INTERESSADOS
S: SECRETA
ARIAS DA PREFEITUR
P
RA MUNICIP
PAL DE MAR
RACÁS/BA.
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JETO
2. DO OBJ
2.1. É objeto da licitação Contrratação de
e empresa
a especialiizada para
a prestaçã
ão de serv
viços
de consultoria em marketing
g e marketting digita
al, bem como serviç
ços de desenvolvime
ento
de artes gráficas e produção
o audiovis
sual, em atendimen
a
nto às necessidades
s das diverrsas
as, conforrme condições e exigências
e
estabelecidas no termo de
e referênc
cia secretaria
anexo I do
d edital.
2.1.1. Po
oderão serr incluídos
s como atividades
a
ados
complementares os serviços especializa
pertinente
es ao plane
ejamento e à execuçã
ão de pesqu
uisas e de outros insttrumentos de avaliação e
de geração de conhe
ecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios
s de divulga
ação nos quais
q
undidas as
s peças e ações co
omunicativa
as ou sob
bre os res
sultados das campan
nhas
serão difu
realizadas; à produçã
ão e à exe
ecução técn
nica das pe
eças e proje
etos de míd
dia criados
s; e à criação e
o de form
mas inovad
doras de comunicaç
ção, em c
consonância com no
ovas
ao desenvolvimento
o dos efeito
os das men
nsagens e das
d ações;
tecnologias, visando à expansão
v
a in
nclusão de atividades de mídia (Outdoor,
(
p
painel
eletrrônico, carrro de som)) em
2.1.2. É vedada
especial as
s de relaçõ
ões públicas
s, ou as qu
ue tenham por finalida
ade a realiz
zação de eventos festtivos
de qualquer natureza
a, as quais
s serão contratadas po
or meio de procedime
entos licitattórios próprios,
respeitado
o o disposto
o na legislação em vig
gor;
2.1.3. As pesquisas e avaliaçõ
ões, previstas no sub
bitem 2.1.1
1 como ativ
vidades complementa
ares,
nalidade específica de aferir o de
esenvolvimento estrattégico, a crriação e a veiculação
v
terão a fin
e de
possibilitarr a mensurração dos resultados das
d campan
nhas public
citárias reallizadas em decorrência da
execução do contrato
o, sendo ve
edada a inc
clusão nas pesquisas e avaliaçõe
es de matérria estranha ou
g
perrtinência te
emática com a ação publicitária
a ou com o objeto do
d contrato
o de
que não guarde
prestação de serviços
s de publiciidade.
CEBIMENT
TO DOS EN
NVELOPES
S
3. DO REC
3.1. DATA
A: 16 de Novembro
N
DE 2021
3.2. HORÁ
ÁRIO: 09:00hrs (NOV
VE HORAS)).
3.3. LOCA
AL: Sala de
d Licitaçõ
ões- Prefeitura Mun
nicipal Pra
aça Ruy Ba
arbosa, Nº
º 705, Cen
ntro,
Maracás – Bahia
4. DOS AN
NEXOS
4.1. Integram o instrrumento co
onvocatório
o:
NEXO I – Briefing
4.1.1. AN
4.1.2. AN
NEXO II – Termo
T
Refe
erencial
4.1.3. AN
NEXO III – Procuração
de Recebim
4.1.4. AN
NEXO IV –M
Modelo de Declaração
D
mento dos Documento
os da Licita
ação.
4.1.5. AN
NEXO V –Modelo de Declaração de
d Emprega
ados Menorres
4.1.6. AN
NEXO VI – Modelo de Planilha de
e Cotação.
4.1.7 ANE
EXO VII - Minuta de Contrato.
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5. DAS IN
NFORMAÇÕ
ÕES
5.1. Os in
nteressados
s poderão obter quaisquer inforrmações attravés da C
Comissão Permanente
P
e de
Licitação - CPL, de Segunda
S
à Sexta-feira, das 08:00h (oito horas)
h
às 12:00h (do
oze horas/m
meio
dia), no en
ndereço supra indicado, ou pelo telefone: (73) 3533-2
2121;
5.2. O valor total esttimado desta Tomada de Preço é de R$ 18
86.000,00 (Cento e Oitenta
O
e seis
Mil Reais), para um
m período de 12 mese
es (doze), com
c
possibilidade de prorrogaçõ
ões por igua
ais e
sucessivos
s períodos, em observ
vância à leg
gislação perrtinente;
5.3. O valor total prrevisto no item anterior, consta do orçame
ento do Po
oder Executtivo, de acordo
sposto no Plano Plurianual vige
ente, e com
m as previsões e do
otações orç
çamentárias
s da
com o dis
Prefeitura de Maracás/BA.
efeitura e demais órgã
ãos integrantes se res
servam ao direito de, a seu crité
ério, utilizarr, ou
5.4. A Pre
não, a tottalidade da
a verba pre
evista e co
ontratada, de acordo com sua necessidade; em face
e da
peculiar natureza
n
do
o contrato de presta
ação de se
erviços a ser
s
celebrado, a não utilização dos
recursos previstos
p
n
não
gera qualquer dirreito ao co
ontratado, seja de qu
ue natureza
a for, inclu
usive
indenizató
ória;
5.5. A Prrefeitura e demais órgãos integrantes se
e reservam
m, ainda, a
ao direito de procede
er a
licitações distintas, para realizações de eventos
s específico
os e even
ntuais, do interesse
e da
municipalidade.
RTICIPAÇÃ
ÃO
6. DA PAR
6.1. Poderão particip
par da licita
ação quaisquer pesso
oa jurídica – que satis
sfaçam a definição
d
da
a Lei
°
n 4.680/65, constittuída ou em
m regular funcioname
ento no Brrasil, e que
e, na fase de habilita
ação,
comprovem
m possuir os
o requisito
os de qualificação exigidos neste
e Edital, co
onforme o art.
a
22, §1º da
Lei n° 8.66
66/93;
6.2. O lic
citante poderá acomp
panhar os atos públic
cos da licittação, nele
es manifesttar-se, solicitar
esclarecim
mentos, con
nsignar em
m ata o que
e lhe conv
vier, bem como
c
apres
sentar as impugnaçõ
i
es e
interpor os
s recursos previstos em
e lei:
6.2.1. Atrravés de se
eu represen
ntante legal da pessoa
a jurídica, o qual deve
erá apresen
ntar o Conttrato
Social, Esttatuto ou ev
ventual alte
eração posterior, que comprove a sua repre
esentação;
6.2.2. Atrravés de procurador,
p
erá apresen
ntar instrum
mento proc
curatório que
q
lhe confira
que deve
poderes pa
ara a prátic
ca dos atos
s supramencionados, conforme
c
consta no Anexo II des
ste Edital.
6.3. Em to
odos os cas
sos, o licita
ante, representante ou procurador deverá apresentarr documento de
identidade
e de fé públlica;
6.4. A pro
ocuração por
p
instrum
mento partic
cular (Anex
xo III), outtorgada po
or pessoa jurídica, deverá
ser acomp
panhada do
o respectiv
vo Contrato
o Social, Estatuto
E
ou
u eventual alteração posterior, que
comprove a represen
ntação legal do seu sig
gnatário;
6.5.O Contrato Soc
cial ou Es
statuto, qu
uando apre
esentado de
d forma consolidad
da, substitu
ui a
de de apres
sentação da
as alterações anteriorres;
necessidad
6.6. Os in
nteressados
s que não atenderem
m às exigê
ências deste
e item não
o poderão se manifes
star,
resguardado, apenas
s, o direito de acompanhar a licittação como ouvintes;
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6.7. Não serão adm
mitidos a es
sta licitação
o os casos
s previstos no art. 9º
º da Lei nº
º 8.666/93
3, os
s, declarado
os inidôneo
os ou imped
didos de lic
citar; os qu
ue estiverem
m em regim
me de falên
ncia,
suspensos
concordata
a ou insolv
vência civil; os que possuam entre
e
seus
s sócios, dirigentes ou
o emprega
ados
servidor do órgão intteressado ou
o responsá
ável pela lic
citação; e os
o consórcio
os de emprresas;
RESENTAÇ
ÇÃO DA PR
ROPOSTA E DOCUME
ENTAÇAO
7. DA APR
7.1. A do
ocumentaçã
ão e a proposta deve
erão ser en
ntregues no local ind
dicado no item
i
03 deste
d
Edital, até
é o dia e ho
orário fixados para o recebiment
r
to dos mesmos, em 05 (cinco) envelopes
e
– um
sem identiificação e os
o demais A,
A B, C e D – separado
os, fechado
os e lacrado
os, da seguinte forma:
Envelope A
Proposta Técnica/Pla
T
no de Comunicação Publicitária da
d (nome da
d Empresa
a)
Tomada de
e Preço n° 03/2021 - Prefeitura de Maracás
s-BA.
Envelope B
T
njunto de Informações da (nome
e da Empre
esa)
Proposta Técnica/Con
Tomada de
e Preço n° 03/2021 - Prefeitura de Maracás
s-BA.
Envelope C
C
d (nome da
da
d Empresa)
Proposta Comercial
Tomada de
e Preço n° 03/2021 - Prefeitura de Maracás
s-BA.
Envelope D
(
da Empresa)
E
Documenttos de Habilitação da (nome
Tomada de
e Preço n° 03/2021 - Prefeitura de Maracás
s-BA.
ENVELOP
PE SEM IDE
ENTIFICAÇ
ÇÃO
Proposta Técnica/Pla
T
no de Mídia
a.
7.2. O env
velope sem
m identificaç
ção é destiinado à aprresentação da via não
o identificada do Plano de
Comunicaç
ção Publiciitária, e será padron
nizado e fornecido,
f
previamente, pela Prefeitura,
P
sem
nenhum tipo de identtificação.
OPOSTA TÉCNICA
T
8. DA PRO
8.1 A Proposta Técn
nica (Anexo
o II), deve
erá apresen
ntar os seg
guintes doc
cumentos, os quais terão
o
de pontuaçã
ão técnica do proponente (PTp)), visando a avaliar as
a qualificações
Critérios objetivos
os serviços constante
das Empre
esas licitan
ntes para atenderem
a
es no obje
eto desta especificação. A
pontuação
o Total será
á de no máx
ximo 70 (se
etenta) pon
ntos, sendo
o distribuído
os da seguiinte forma:
8.1.2 Trabalhos Rea
alizados: Será
S
avalia
ada a expe
eriência da
a licitante para o attendimento
o ao
s. Serão vá
álidas some
ente as ediç
ções e even
ntos realiza
ados nos últtimos 24 (v
vinte
Município de Maracás
ecedentes à publicaçã
ão deste ed
dital.
e Quatro) meses ante
ma total deste item será de 10 (dez) po
ontos, con
nforme seg
gue:
A pontuação máxim
ão de rev
vista/jorna
al (ambos
s acima de
e 5 folhas) ou
a) Experiência em elaboraçã
também
reporta
agens/an
núncios
em
blo
ogs.A
Comprova
açãodesteittemseráfeiitadaseguin
nteforma:a
aempresad
deveráapre
esentarDec
claraç
ãodopróprriolicitanteacompanh
hada dasres
spectivasedições e/o
ou publicações postad
das



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0TRUKZXEWOQN7O9GP4YCMW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Outubro de 2021
7 - Ano - Nº 4334

Maracás



De 01 a 04
4 edições Jornais ou Blogs
B
– 02 pontos
Acima de 04
0 edições Jornais ou Blogs – 05
5 pontos

b) Experiê
ência em orrganização de eventos
s com as se
eguintes característica
as:
-Evento de
e 00 a 50 participante
p
es – 2 (dois
s) pontos;
-Evento co
om 50 a 10
00 participantes – 3 (d
dois) pontos
s;
-Evento ac
cima 101 participantes – 5 (três)) pontos;
A organiza
ação do evento deve
erá contem
mplar o en
nvolvimento
o em todas as ativid
dades
Relacionad
das, desde
e estudos preliminare
p
es e orienttações. A comprovaç
c
ção deste item
será feita através da
a apresenttação de no mínimo 03 (três), dos seguin
ntes itens: lista
de
pre
do
Ev
esença,
fotos
vento,cerim
monial,prog
grama,ava
aliaçãodoev
vento
ouflayer/ffolder.


o Às
8.1.3 Cap
pacidade Operaciona
O
al - Neste requisito, será
s
avaliada a capac
cidade de atendiment
a
demandas
s solicitadas pelas Se
ecretarias. A pontuaç
ção máxim
ma deste ittem será de
d 15 (quinze)
Pontos e será
s
distribu
uída da seg
guinte form
ma:
-De 1 (um
m) a 5 (cinco
o) colabora
adores – 3 pontos
-De 6 (seis
s) a 7 (sete
e) colaboradores – 7 pontos
p
-Acima de 7 (sete) co
olaboradore
es – 15 pon
ntos
A comprovação destte item será feita atrravés da apresentaçã
a
ão da com
mprovação do
d
c
do atravé
és de CT
TPS, Con
ntrato de Prestaçã
ãoDeServiç
ços
vínculo comprovad
e/ouContrrato Social, devendo ser apresentado tam
mbém os respectivos
r
s certificados
e/ou diplo
omas de co
onclusão de
e cursos.


8.1.4 Aprresentação
o de Ates
stados ou
u Certidõe
es de Cap
pacidade Técnica tendo
t
prestado
Serviço. Será pontua
ado pelo tem
mpo de Serrviço deven
ndo atestarr a qualidad
de técnico- operaciona
al de
serviços compatíveis
c
s com o do Objeto desta Tomada de Preços (prestação de
d serviços
s de
comunicaç
ção, impren
nsa, jornalismoe organ
nização de eventos) prestados
p
à declarante
e pela licita
ante.
Os atestad
dos poderão seranalisados de forma cumulativa com relação as atividades desenvolviidas,
compleme
entando-se.. Não serão
o aceitos attestados ou
u certidões de capacid
dade técnica
a de ativida
ades
prestadase
em mais de
e uma instittuição, ao mesmo
m
tem
mpo, com a finalidade de somar tempo.
t
O atestado
o apresenttado deverá
á estar em
m nome da empresa e somente serão aceitosdocume
entos
datados de
e 2012 até a data da publicação deste edita
al.
A pontuação máxim
ma deste item
i
será de 15 (quinze) ponttos:
De 0(zero)) a 02 anos
s – 08 (Oito
o) pontos
Acima de 02
0 a 05 anos – 10 (De
ez) pontos
Acima de 05
0 anos – 15(Quinze)
1
) pontos


8.1.5 Apre
esentação
o de Plano
o de Comu
unicação. Desenvolve
D
er campanh
ha hipotétic
ca para o Tema
T
Minha cida
ade meu orrgulho. A ca
ampanha deve
d
ter cun
nho instituc
cional e perrmitir que os
o profissio
onais
sesintam valorizados
s, destacando a ideiia de apro
oximação com
c
a cate
egoria e o comprom
misso
M
de
e Maracás. A campanh
ha hipotétic
ca deverá ocorrer
o
nos
s seguintes meios: Jornal,
socialdo Município
Internet (s
sitee redes sociais) e não mídia.
-Jornal: apresentaçã
a
ão de texto
o jornalístico sobre a campanha,
c
com o seguinteformato:
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ĂͿŽŶƚĞƷĚŽ
ŽŝŵƉƌĞƐƐŽĞĞŵƉĂƉĞůϰďƌĂŶĐŽ͕ĐŽŵ
ŵϳϱŐƌͬŵϮ͖
ďͿdĂŵĂŶŚŽ
ŽĚŽdĞǆƚŽʹĚƵĂƐƉĄŐŝŶĂĂƐ͖
ĐͿDĂƌŐĞŶƐĚĞϬϯĐŵŶĂĞƐƋƵĞƌĚĂĞϮĐŵŶĂĚŝƌĞŝŝƚĂ͕ϮĐŵƐƵƉĞ
ĞƌŝŽƌĞŝŶĨĞƌŝŽ
Žƌ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂďŽƌĚĂ͖
ĚͿdşƚƵůŽƐ͕ĞĞŶƚƌĞƚşƚƵůŽƐ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐĞĞůŝŶŚĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐƐĞŵƌĞĐƵŽƐ͖
ĞͿƐƉĂĕĂŵĞŶƚŽϭ͕ϱĞŶƚƚƌĞůŝŶŚĂƐĞĚƵ
ƵƉůŽĂƉſƐƚşƚƚƵůŽƐ͕ĞŶƚƌĞƚşşƚƵůŽƐĞƉĂƌĄŐŐƌĂĨŽƐ͖
ĨͿůŝŶŚĂŵĞĞŶƚŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽĚŽƚĞǆƚŽ͖
ŐͿdĞǆƚŽĞŵ
ŵĨŽŶƚĞ͞ƌŝĂů͕͟ĐŽƌƉƌĞƚĂ͟͟ƚĂŵĂŶŚŽ͞ϭϮƉŽŶƚŽƐ͘͟
-Internett: apresentação de banner pa
ara o site
e (1170 x 500 pixe
els) e flye
er virtual com
aprograma
ação do eve
ento (no fo
ormato 15cm X 21cm)). Os materiais deverã
ão serentre
egues na fo
orma
impressa, com as seg
guintes carracterísticas
s:

ĂͿŽŶƚĞƷĚŽ
ŽŝŵƉƌĞƐƐŽĞĞŵƉĂƉĞůĐŽƵ
ƵĐŚġďƌŝůŚŽϭ
ϭϭϱŐ͖
ďͿdĂŵĂŶŚŽ
Žϰ͖
ĐͿŽƌĞƐ͗ϰǆǆϰ͘

-Não mídia: apresen
ntação de layout para folder imp
presso. O material
m
dev
verá serentregue de
pressa, no seguinte
s
formato:
forma imp
a) Tamanh
ho: 29,5cm
m X 21 cm (aberto);
(
b) Dobraduras: 2 dob
bras;
c) cores 4x
x4;
d) Papel Couchê
C
brilh
ho 170g.


A pontuação máxim
ma deste item
i
será de 15 (quinze) ponttos, distribuída da seguinte
s
forma:
*Capacida
adede com
mpreensão eexploraçã
e
ão visualdo
otema prop
posto: de0(zero) a3 (Três)
(
pontos
*Criatividade:de 0 (zero)
(
a 6(pontos) po
ontos;
*Apresenttação: de 0 (zero) a 6(pontos) pontos;
8.1.6 Forrmação do
os Profissio
onais. Serrá atribuíd
da pontuaç
ção de acordo com
m a forma
ação
do(s)profis
ssional(s) com
c
Gradu
uação em Comunicaç
ção Social, ênfase em
m Publicidade, Jornaliismo
eRelações Públicas. Também será po
ontuada Es
specializaçã
ão, Mestra
ado ou Doutorado
D
nas
áreasreferridas. Som
mente serão aceitos cursos concluídos
s e certiificados pelo MEC. Os
diplomasdeverão serr apresenta
ados em có
ópia autenticada, salv
vo se, no momento da habilita
ação,
s
aprese
entada cópia autenticada, então
o, para fins da compro
ovação da técnica,poderá
jáhouver sido
ser aceita cópia simp
ples.
c
a, mas cad
da empres
sa poderá pontuar u
uma única vez para
A pontuação será cumulativa
o de gradu
uação.
cadacurso
-Diplomas de Gradua
ação – 3 po
ontos (máxiimo 4 pontos)
uação Lato Sensu (esp
pecialização
o mínimo de
d 360h) – 2 pontos (m
máximo 5 pontos)
p
-Pós gradu
-Pós Gradu
uação Stric
ctu Sensu (Mestrado ou
o Doutorad
do) – 2 pon
ntos (máxim
mo 6 ponto
os)
A pontuação máxim
ma deste item
i
será de 15 (quinze) ponttos.


8.2 Uma vez cons
statado que a decla
aração ou atestação apresenta
ada não correspond
da a
verdade,se
eja no julgamento ou
u em sede de diligênc
cia, serão aplicadas
a
a
ao infrator as penalida
ades
de Lei, em
mespecial a declaração
o de inidone
eidade.
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omprovação
o do vínc
culo dos profissionais detento
ores dos critérios técnicos
t
ac
cima
8.3 A co
mencionad
doscom a empresa
e
lic
citante dar--se-á: no caso de sóc
cio, pelo contrato social ou altera
ação
contratualconsolidada
a, e, no caso de empregado, pela cópia da
a carteira de trabalho ou contrato de
prestação deserviços
s;
egrantes co
om os título
os de douto
orado, mestrado, espe
ecialização e graduaçã
ão cuja
8.4 Os inte
pontuação
otenha sido utilizada para
p
a class
sificação, de
everão obriigatoriamen
nte particip
par da
assessoria
a - (art. 30,, §10 da Le
ei 8.666/93).
9. DA SUB
BCOMISSÃ
ÃO TÉCNIC
CA
9.1. As prropostas téc
cnicas serã
ão analisada
as e julgadas por subcomissão técnica, con
nstituída po
or 03
(três) mem
mbros que sejam forrmados em comunicaç
ção, public
cidade ou m
marketing, ou que attuem
em uma dessas
d
áre
eas, sendo que 1 me
embro não poderá manter nenh
hum vínculo funciona
al ou
contratual, direto ou indireto, co
om esta Prefeitura;
scolha do membro
m
da
a subcomis
ssão técnic
ca acontec
ceu por sorteio, em sessão pública
9.2. A es
realizada em 10/09
9/2021 às
s 09:30h (nove
(
hor
ras e trintta minuto
os), na sala da comissão
permanente de licita
ação, situada na Preffeitura Mun
nicipal de Maracás-BA
M
A, Praça Rui Barbosa
a, n°
705, bairro
o Centro.
10. DA PR
ROPOSTA DE PREÇO
O
10.1.A prroposta deverá ser apresentad
a
a em língu
ua portugu
uesa, em 0
01 (uma) via, em papel
p
timbrado da licitante
e, sem rasuras, emen
ndas, omis
ssões ou entrelinhas, devidamente assinad
da e
a folhas pe
elo representante lega
al ou procurrador do lic
citante. Dev
verá conterr:
rubricada em todas as
azão social, endereço e CNPJ da licitante;
10.1.1. Ra
10.1.2. A Proposta
a de Remu
uneração, mediante Planilha de Cotação,, na forma
a do Anexo
o VI,
pelos serviços presta
ados:
onto de pro
odução de,, no mínim
mo, 20% (v
vinte por cento) a ser pago pelos
p
10.1.2.1. Pelo desco
eços de tab
bela ou pelo valor effetivamente
e negociado
o da
veículos de comunicação, sobrre seus pre
mídia.
o
de
d forma livre,
l
que será conce
edida ao cliente
10.1.2.2. Pela taxa de descontto, a ser ofertada
ernos de produção,
p
q
que
terá co
omo base de forma meramente
e orientativ
va a
sobre os custos inte
d Agência
as de Propa
aganda do Estado da Bahia;
B
Tabela do Sindicato das
a de, no mínimo,
m
15
5% (quin
nze por ce
ento) sobre o custo
o de produ
ução
10.1.2.3. Pela taxa
p terceiro
o ou custo efetivo
e
de serviço
s
e su
uprimento contratado
c
.
realizada por
10.1.2.4. Pela taxa de, no mín
nimo, 10% (dez por cento) sobre os custtos de prod
dução realiz
zada
por terce
eiros, sobre o custo
o efetivo dos serviços e sup
primentos contratado
os, quand
do a
responsab
bilidade da produtora
p
limitar-se à contrataçã
ão ou pagamento do s
serviço ou suprimento
s
o.
10.1.3. A completa Política
P
de
e Negociaç
ção, conten
ndo:
e negociação de preço
os e de condições de pagamento
p
junto aos fornecedorres e
10.1.3.1. Política de
e
nte em rela
ação a desc
contos;
veículos, especialmen
10.1.3.2. Política de
e negociaçã
ão de preços a serem
m pagos pe
ela licitante
e a atores ou modelos na
s por novos períodos ig
guais ao inicialmente pactuados;;
reutilização de peças
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10.1.3.3. Política de negociaç
ção de pre
eços a serrem pagos pela licita
ante a auttores de obras
o
m peças pu
ublicitárias,, na reutilização des
ssas peças por
artísticas preexistentes, aproveitadas em
s ao inicialm
mente pacttuado;
novos perííodos iguais
10.1.4. O Tratamen
nto dos Direitos Auttorais, esta
abelecendo:
t
e definitiva dos direitos
d
pattrimoniais de
d uso das
s ideias/auttoria intelec
ctual
10.1.4.1. A cessão total
d
triilha sonora
a original, arte-finallização e assemelha
ados,
(criação, textos, prrodução, direção,
o estudos,, análises e planos, ettc.) peças, campanhas
s e demais materiais de publicidade,
incluindo os
de sua pro
opriedade, concebidos, criados e produzid
dos em dec
corrência da presente
e licitação, sem
qualquer remuneraçã
r
ão adicional ou especial, mesmo após a vigência do co
ontrato resp
pectivo;
10.1.4.2.O
O comprom
misso de qu
uando a Co
ontratante optar
o
pela cessão tota
al e definitiiva dos dire
eitos
de imagem
m (atores e modelos)) e para os
s direitos de uso de obras
o
artístticas preexiistentes (ou de
sua reprod
dução), de fazer cons
star dos ajjustes que vierem a ser
s
celebra
ados com esses
e
terceiros,
para produ
ução de peç
ças e camp
panhas e a prestação de
d outros serviços,
s
clá
áusulas esc
critas que:
10.1.4.2.1. Explicite
em a cessão
o total e de
efinitiva, po
or esses terrceiros, do direito patrrimonial de
e uso
balhos de arte, e outros proteg
gidos pelos
s direitos autorais
a
ou
u conexos, aí incluído
os a
sobre trab
criação, produção e direção, a composiçã
ão, arranjo e execuçã
ão de trilha
a sonora, as
a matrizes
s, os
abalhos ass
semelhados
s;
fotolitos e demais tra
atante poderá, a seu juízo, u
utilizar refe
eridos dire
eitos,
10.1.4.2.2. Estabeleçam que a Contra
o de terceiros, com ou sem modificações
m
s, durante a vigência
a do
diretamente ou por intermédio
a
seu término
t
ou
u eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus
ô
contrato e mesmo após
perante os
s cedentes desses dire
eitos;
10.1.4.2.3
3. Considerar-se-á co
omo já incluído no cus
sto da prod
dução qualquer remuneração de
evida
a terceiros
s em decorrrência da cessão
c
de direitos, porr tempo lim
mitado, ou total e defin
nitiva.
10.1.4.3. O comprom
misso de fa
azer constar, em desta
aque, em todos
t
os orçamentos de
d produção de
o licenciam
mentos de uso de obrras artística
as preexisttentes e cessão
peças, os valores dos cachês, os
s de uso de
e obras consagradas, incorporada
i
as à peça, e os de ces
ssão dos de
emais direittos;
de direitos
10.1.4.4. O compro
omisso de sempre
s
negociar melhores cond
dições de p
preço para os direitos de
v
(atores e modelos
s) e sobre obras cons
sagradas, n
nos casos de
d reutilizações
imagem e som, de voz
de peças publicitárias
p
s da contra
atante.
10.1.5. O comprom
misso de que, quan
ndo os se
erviços a serem desenvolvidos
s envolvam
m a
contrataçã
ão de bens
s ou serviço
os de terce
eiros, essa contrataçã
ão ocorra e
em conform
midade com
m as
exigências
s contidas no
n artigo 14
4, e seus parágrafos, da Lei n° 12.232/201
1
0.
10.2. Nos
s preços pro
opostos de
everão esta
ar incluídos todos os tributos
t
e d
despesas co
om materia
ais e
mão-de-ob
bra, seja qual for a su
ua natureza
a, incluindo
o fretes, seguros, enca
argos socia
ais, trabalhistas
e fiscais, ISS, despe
esas de viagem, loco
omoção, permanência
a, alimenta
ação e qua
aisquer outtras,
ando a com
mpensação integral
i
pela prestação dos serviços,
segundo a legislação em vigor, representa
havendo, ainda, o co
ompromisso
o de repass
sar à Prefe
eitura todas
s as vantag
gens (pecun
niárias ou não)
obtidas na
as negocia
ações de preço
p
com os veículo
os de comunicação e demais fornecedore
f
es e
prestadore
es de serviç
ços;
10.3. A prroposta não
o poderá ap
presentar mais
m
de um
ma cotação para
p
o mes
smo produto;
10.4. O prazo de validade da proposta
p
nã
ão será infe
erior a 60 (sessenta) d
dias, contados da datta da
d envelop
pes respectivos;
abertura dos
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10.5. Os preços constados nas
s propostas
s são definiitivos, não sendo aceita qualque
er comunica
ação
do erro ou omissão, por parte do licitante ou de seus
posterior, por qualquer meio, informand
prepostos;;
10.6. Hav
vendo diverrgência enttre os preço
os unitário e total, prrevalecerá o primeiro,, e o total será
corrigido, de forma a conferir com
c
aquele
e, considerrando-se pa
ara a proposta o valo
or submetid
do a
cálculo de
e correção a ser efetu
uado pelos membros da Comiss
são. Haven
ndo, também, divergê
ência
entre os preços
p
em algarismos
a
enso, preva
alecerá este
e último, ap
pós as devidas correç
ções,
e por exte
de forma a ser compatível com o valor corrreto;
10.7. É vedada
v
qua
alquer inde
exação de preços po
or índices gerais, settoriais ou que reflitam a
variação de
d custos.
11. CRITÉ
ÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1 As propostas
p
s
serão
analisadas e av
valiadas le
evando-se em
e
conta a compatib
bilidade co
om o
objetoe es
stipulações constantes da docum
mentação e com cálc
culo do valo
or compara
ativo final, que
resulta da consideraç
ção dos elementos de homogene
eização das Propostas.
M
de Maracás, poderá requerer
r
a quaisquerr dos prop
ponentes esclarecime
e
entos
11.2 O Município
adicionais sobre apro
oposta e/ou
u seus anexos, vedad
da a inclusã
ão posterio
or de qualquer documento
ação quede
everia consttar originalmente da proposta.
p
ou informa
11.3 O Mu
unicípio de Maracás reserva-se o direito de rejeitar qua
alquer prop
posta que não
n
atenda
plenamentte esteedita
al.
11.4 Serão
o desconsid
deradas pro
opostas que
e deixarem
m de atende
er, no todo ou em partte,
qualquerdisposição deste
d
edital, assim com
mo àquelas
s manifestamente inex
xequíveis, conforme
c
o art.
Lei 8.666/9
93.
48, II, daL
11.5 As prropostas qu
ue não obttiverem a nota
n
mínima de 30 (trrinta) ponto
os serão de
esclassifica
adas.
Asque obttiverem no
ota igual ou
u superior serão clas
ssificadas em
e
ordem decrescentte, a partir da
queacumu
ular maior pontuação.
p
11.6 Para a realizaç
ção dos cá
álculos serã
ão considerados os seguintes
s
p
pesos: 70%
% (setenta por
cento)para
a a Nota Técnica
T
e 30%
3
(trinta
a por cento
o) para a Nota
N
de Prreço. Os re
esultados serão
limitados a 2(duas) casas
c
decim
mais após a vírgula, desprezando
o-se a 3a (tterceira) ca
asa decimal em
diante. Nã
ãoserão feittos ou considerados arrredondamentos.
11.7 Será declarada vencedora a licitante que, após as fases já descritas, apresentarr a Maior
nto do Obje
eto, de aco
ordo com os
s seguintes
s critérios:
NotaGeral (NG) para fornecimen
CNICA (NT
T): NT = (P
PTpX100) / MPTp o
onde:
a) Da obttenção da NOTA TÉC
PTp = pon
ntuação técnica do pro
oponente, resultante
r
da
d somatórria dos ponttos obtidos,
conformec
critérios esttabelecidos.
MPTp = maior
m
pontua
ação técnic
ca dos prop
ponentes pa
articipantes
s da licitaçã
ão.
b) Da obttenção da NOTA DE PREÇO (N
NP): NP = (MP X 100
0) / PP on
nde:
MP = men
nor preço en
ntre os proponentes da
d licitação
PP = preço
o proposto pelo propo
onente
c) Da obttenção da NOTA GER
RAL (NG): NG = (NT
T X 0,7) + (NP X 0,3
3) onde:
NT = nota técnica ob
btida pelo proponente.
p
.
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NP = nota de preço obtida
o
pelo proponentte
11.8 Será declarada vencedora a licitante que obtiver a Maior Nota
N
Geral ((NG), para fornecimen
nto
doobjeto.
11.9 No ca
aso de emp
pate, far-se
e-á, obrigattoriamente,, o desempate por sorrteio, o qua
al se realiza
ará
emsessão pública.

AMENTO DIFERENC
D
CIADO PAR
RA MICROEMPRESAS
S E EMPRE
ESAS DE PEQUENO
P
12. TRATA
PORTE.
á dado trattamento diiferenciado às microe
empresas e empresas
s de peque
eno porte, por
12.1 Será
ocasião da
a participaç
ção em certtames licita
atórios, obs
servando-s
se os ditames dos artiigos 42, 43
3, 44
e 45 da Le
ei Complem
mentar nº 123/2006;
12.2 As microempre
m
p
po
orte, por oc
casião da p
participação
o em certa
ames
sas e empresas de pequeno
licitatórios
s, deverão apresenta
ar toda a documen
ntação exig
gida para efeito de
e comprova
ação
deregularidade fiscal e trabalhis
sta, mesmo
o que estas
s apresentem alguma restrição;
endo algum
ma restriç
ção na com
mprovação da regula
aridade fis
scal ou tra
abalhista, será
12.3 Have
asseguradoo prazo de
d 5 (cinco)) dias úteis
s, cujo term
mo inicial co
orresponderá ao mom
mento em que o
ncedor do certame, prorrogáve
eis por igu
ual período, a critério
o do
proponentte fordeclarado o ven
Município, para aregularização
o da docu
umentação, pagamento ou parrcelamento do débito
o, e
scertidões negativas ou
o positivas
s com efeito de certidão negativa
a;
emissão de eventuais
n
regularrização da
a documen
ntação imp
plicará decadência do
o direito à contrata
ação,
12.4 A não
semprejuíz
zo das san
nções previistas no arrt. 81 da Lei
L no 8.66
66, de 21 d
de junho de
d 1993, se
endo
facultado àAdministração convo
ocar os licittantes remanescentes
s, na ordem
m de classificação, pa
ara a
a docontrato
o, ou revog
gar a licitaç
ção;
assinatura
13. DA HA
ABILITAÇÃ
ÃO - Envelope D
13.1. Parra fins de habilitação
o a esta Tomada
T
de
e Preço, os licitantes
s deverão apresentar os
seguintes documento
os:
bilitação Jurídica:
13.2. Hab
13.2.1. Re
egistro Com
mercial, no caso de em
mpresa indiividual;
13.2.2. Ato
A
Constitu
utivo, Estattuto ou Co
ontrato Soc
cial em vig
gor, devidamente registrado, em
m se
tratando de socieda
ades come
erciais e, no caso de sociedade por a
ações, aco
ompanhado
o de
os de eleiçã
ão de seus administra
adores;
documento
13.2.3. In
nscrição do
o ato cons
stitutivo, no
o caso de sociedades civis, acompanhado
o de prova
a de
diretoria em
e exercício
o;
13.2.4. Decreto
D
de
e autorizaç
ção, em se
e tratando
o de emprresa ou so
ociedade estrangeira
e
em
funcionam
mento no Pa
aís, e ato de
d registro ou autorização para funcioname
ento exped
dido pelo órgão
competentte, quando a atividade
e assim o exigir.
e
13.3. Qua
alificação Técnica:
T
13.3.2. Comprovação de aptidão para de
esempenho
o de attividade pertinente
e e
compatíve
elemcaractterísticas com o objeto da licitação, e indicação das instalaçõe
es e
doaparelh
hamentoedopessoalté
écnico,adeq
quadosedis
sponíveisparaarealiza
açãodoobje
etodalicitaç
ção,
bemcomo
odaqualifica
açãodecada
aumdosme
embrosdae
equipetécniicaquesere
esponsabilizarápelosttrab
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alhos, da seguinte forma:

13.3.2.1. Atestados ou certidõ
ões de serviços similares de com
mplexidade tecnológica
a e operaciional
ente ou superior, em nome da licitante, fornecidos
f
es - pessoa
as jurídicas
s de
e equivale
por cliente
direito público ou privado - onde conste
e que a lic
citante man
nteve, ou mantém, contrato
c
e que
executou, ou está ex
xecutando, a contento
o, serviços pertinente
es e compatíveis, em características,
com o objjeto desta licitação, devendo estar claram
mente assin
nalado o c
cargo/funçã
ão daquele que
assinou o atestado em favorr da proponente e, para efeito de afe
erição da similaridad
de e
compatibilidade com
m o objeto
o licitado, considerarr-se-á com
mo parcela relevante dos serviiços:
dução grá
ento, criaç
ção, produ
ução de rádio,
r
TV e/ou outtdoor, prod
áfica, mídia e
planejame
atendimen
nto;
13.3.2.2. Atestados
s ou certidões fornec
cidas por veículos
v
de comunicação, dando
o conta do
o fiel
p
da lic
citante, do
os comprom
missos por ela assum
midos em nome de seus
cumprimento, por parte
clientes;
as e do ins
strumental técnico de
e que dispõ
õe a
13.3.2.3. Descrição detalhada das instalações física
p
atend
der os se
erviços des
scritos nes
ste edital, e a dec
claração fo
ormal de sua
licitante para
disponibilid
dade, na da
ata prevista
a para entrrega da pro
oposta.
13.3.3. Comprovaçã
ão de que recebeu
r
os documento
os, e de qu
ue tomou c
conhecimen
nto de toda
as as
informaçõe
es e das condições
c
locais para o cumprim
mento das obrigaçõe
es objeto da
d licitação
o, na
forma do Anexo
A
III;
13.3.4. Alvará
A
de Licençade Funcioname
F
ento, ambos de seu domicílio
d
ou
u sede, compatível co
om o
objeto des
sta licitação
o;
13.4. QUA
ALIFICAÇÃ
ÃO ECONÔ
ÔMICO-FIN
NANCEIRA
A:
13.4.1. Certidão(ões
C
s) Negativa
a(s) de Fallência e Co
oncordata, expedida(s
s) pelo(s) distribuidor
d
r(es)
da sede da
a pessoa ju
urídica;
13.4.2. a) Balanço patrimonial
p
e demonstrações con
ntábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentad
dos na form
ma da lei, que comprrovem a bo
oa situação financeira da licitantte, podendo
o ser
atualizado
o por índic
ces oficiais, quando encerrados
s há mais
s de 03 (ttrês) mese
es da data
a da
apresentaç
ção da pro
oposta, ve
edada a su
ubstituição por balan
ncetes ou balanços provisórios
p
. Os
licitantes apresentarã
a
ão, conform
me o caso, publicação
o do balanç
ço ou cópia
a reprográfiica das pág
ginas
do Livro Diário ond
de foram transcritos
t
o balanço
o e a Dem
monstração
o de Resu
ultado, com
m os
respectivo
os Termos
s de Abertura e Encerrame
E
ento regis
strados na Junta Co
omercial. Estes
E
documento
os deverão
o conter as
a assinatu
uras de pe
elo menos um sócio-gerente, e do conttador
responsáv
vel através do selo com aposição do Se
elo “CRP”,, com com
mprovante de quitaçã
ão e
devidamen
nte registra
ado no Con
nselho Regiional de Co
ontabilidade
e do Estado onde os mesmos fo
oram
efetuados;;
13.5. REG
GULARIDA
ADE FISCA
AL E TRABA
ALHISTA:
13.5.1. Prova
P
de inscrição no Cadastro
o Geral de
e Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (C
CGC ou CNP
PJ), conform
me o caso;
13.5.2. Prrova de ins
scrição no cadastro
c
de
e contribuin
ntes estadual, ou mun
nicipal, se houver,
h
rela
ativo
ao domicíllio ou sede
e do licitantte, pertinen
nte ao seu ramo de atividade
a
e compatíve
el com o ob
bjeto
contratual;
gularidade para
p
com as
a Fazendas
s:
13.5.3. Prrova de reg
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13.5.3.1. Federal, mediante
m
a apresentaç
ção da Certtidão Conju
unta Negativa de Déb
bitos relativ
vos a
F
e Dívida
D
Ativa da União
o, expedida
a pela Procuradoria Geral da Faz
zenda Naciional
Tributos Federais
ou pela Se
ecretaria da
a Receita Fe
ederal;
13.5.3.2. Estadual, mediante a apresenta
ação da Ce
ertidão Neg
gativa de D
Débitos Esta
aduais, emitida
nda Estadua
al do respe
ectivo do do
omicílio ou sede do licitante;
pela Fazen
13.5.3.3. Municipal, mediante apresentaç
ção da Cerrtidão Nega
ativa de Dé
ébitos Municipais, emitida
nda Municip
pal do respe
ectivo do domicílio ou sede do lic
citante.
pela Fazen
13.5.4. Prova de re
egularidade
e relativa à Seguridad
de Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
e Serviço (FGTS),
(
mediante ap
presentação
o, respectiv
vamente, d
a de
da Certidão Negativa
Tempo de
Débito - CND
C
e do Ce
ertificado de Regularid
dade do FG
GTS – CRF;
13.5.5. Prrova de ine
existência de
d débitos inadimplido
os perante a Justiça d
do Trabalho
o, mediante
e a
apresentaç
ção da Ce
ertidão Neg
gativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (art. 29, V da Lei n°
8.666/93).
13.5.6. A comprovação de regularidade fiscal
f
das microempre
m
esas e emp
presas de pequeno
p
po
orte
somente será
s
exigida
a, no caso de virem a ser a(s) adjudicatári
a
ia(s) deste certame, para
p
efeito de
assinatura
a do Contrato;
13.5.6.1. As microe
empresas e empresas
s de peque
eno porte deverão,
d
no entanto, apresenta
ar os
os elencado
os nos subiitens 13.5.5
5 deste Ediital, mesmo
o que conte
enham algu
uma restriçã
ão;
documento
13.5.6.2. Havendo alguma
a
res
strição na comprovaç
ção da regu
ularidade fiiscal exigid
da neste Ed
dital,
a
o(s), à(s) microempre
m
esa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatár
a
será(ão) assegurado
ia(s)
deste certtame, o prazo de 02 (dois) dias úteis, co
ontados a partir
p
do m
momento em
m que for((em)
declarada((s) a(s) vencedora(s), prorrogáv
vel por igua
al período, a critério da Adminis
stração, pa
ara a
regularizaç
ção da doc
cumentação
o, pagamento ou parrcelamento do débito,, e emissão
o de eventtuais
certidões negativas
n
o positivas
ou
s com efeito
o de certidã
ão negativa
a;
13.5.6.3. A não regu
ularização da docume
entação, no
o prazo prev
visto no su
ubitem 11.5
5.6.2, implicará
a do direito à(s) contratação(õe
es), sem prejuízo
p
das
s sanções legais, sen
ndo facultad
do à
decadência
Administra
ação convocar as Licittantes rema
anescentes
s, na ordem
m de classificação, parra celebrar((em)
a(s) contra
atação(ões), ou revog
gar a licitaç
ção.
13.6. Cum
mprimento
o do dispo
osto no inc
c. XXXIII do
d art. 7º da Constittuição Fed
deral:
13.6.1. Declaração que
q
não possui empre
egados men
nores de 18
8 (dezoito) anos, na fo
orma do An
nexo
IV.
s de habilita
ação poderão ser apre
esentados em:
e
13.7.Os documentos
esde que po
ossam ficar retidos e ser autuad
dos no proc
cesso; 13.7
7.2. Fotocó
ópias
13.7.1. Originais, de
das;
autenticad
13.7.3. Fo
otocópias não
n
autenticadas, acompanhadas
s dos origin
nais, os quais serão devolvidos
d
a
após
conferênciia; ou ainda
a
13.7.4. Po
or publicaçã
ão em órgã
ão de impre
ensa oficial.
13.8. As certidões
c
se
erão consid
deradas válidas até 90
0 (noventa)) dias da da
ata de sua emissão, salvo
s
se consign
narem em seu
s
próprio texto praz
zo de valida
ade diferentte;
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13.9. Os documento
os de habiliitação serã
ão apresenttados some
ente pelos licitantes classificado
c
s no
as proposttas; todavia, deverão os mes
smos já e
estar válido
os à data
a de
julgamento final da
ção das pro
opostas.
apresentaç
14. DOS RECURSOS
R
S ADMINIS
STRATIVO
OS
14.1 Even
ntuais recurrsos administrativos das
d licitante
es deverão ser protoco
olados na sede
s
da
Prefeitura Municipal de
d Maracás
s, os quais serão proce
essados e julgados
j
ob
bservado o regulado no
n
a Lei 8.666
6/93.
art. 109 da
14.2 Esgo
otado os prazos
p
parra interpos
sições dos recursos e impugna
ações, caso
o a autorid
dade
quepratico
ou o ato recorrido não recon
nsidere em
m 5 (cinco) dias úteis, os recursos
r
serão
encaminha
ados paraa autoridade
e superior que examinará e julg
gará em até
é 05 (cinco
o) dias úteiis. O
resultado será public
cadono DOM
M (Diário Oficial
O
do Munícipio),
M
e, comunic
cado às licittantes, atra
avés
o, não have
erá contra-recurso.
de e-mail. Da decisão
o serão co
onhecidos os
o recursos interposttos fora dos prazos e em des
sacordo com o
14.3. Não
estabelecid
do neste ed
dital.
14.4. Os recursos
r
terão efeito suspensivo
s
.
14.5. Para
a fins de co
ontagem de
e prazo, em
m dias úteis
s, deverá ser
s excluído
o o dia do início e inclluído
odia do ve
encimento.
15. DOS RECURSOS
R
S E DAS IM
MPUGNAÇÕ
ÕES AO ED
DITAL
15.1. Cab
berá, no pra
azo de 05 (cinco) dia
as úteis con
ntados da intimação
i
d
do ato, recurso nos casos
de:
15.1.1. Ju
ulgamento das propos
stas;
15.1.2. Habilitação ou
o inabilitaç
ção do licita
ante;
nulação ou revogação
o da licitaçã
ão;
15.1.3. An
15.1.4. Re
escisão unilateral do Contrato;
C
15.1.5. Ap
plicação da
as penas de
e advertênc
cia, suspens
são temporrária ou mu
ulta.
15.2. Do recurso intterposto se
erá dada ciiência aos demais licitantes, que
e poderão impugná-lo
o no
0 (cinco) dias
d
úteis;
prazo de 05
15.3. O recurso
r
será dirigido ao Prefeito
o Municipal, por intermédio da C
Comissão Permanente
P
e de
Licitação, a qual pod
derá reconsiderar sua
a decisão, no prazo de 05 (cin
nco) dias útteis, ou, nesse
evidamente informado
o, devendo,, neste caso, a decisã
ão ser profe
erida
mesmo prrazo, fazê-lo subir, de
dentro do
o prazo de
e 05 (cinco
o) dias úte
eis, contado do recebimento do recurso,, sob pena
a de
responsab
bilidade;
15.4.Cabe
erá represe
entação, no
o mesmo prrazo, de de
ecisão relac
cionada com
m o objeto da licitação ou
do contratto, de que não
n
caiba recurso
r
hierrárquico;
15.5. Cab
berá pedido de recon
nsideração de decisã
ão da aplic
cação da s
sanção de declaração
o de
inidoneidade, no praz
zo de 10 (d
dez) dias útteis da intim
mação do ato;
a
o será con
nhecido o recurso cuja petição tenha sido apresenttada fora do prazo e/ou
e
15.6. Não
subscrita por
p procura
ador não ha
abilitado leg
galmente no
n processo
o para respo
onder pela empresa;
15.7. Nen
nhum prazo
o de recurso
o, represen
ntação ou pedido
p
de re
econsideraç
ção se inicia ou corre sem
que os auttos do proc
cesso esteja
am com vis
sta franqueada ao inte
eressado;
15.8. Qua
alquer cidadão é partte legítima para impu
ugnar o pre
esente Edittal, por irregularidade
e na
aplicação da
d Lei, dev
vendo proto
ocolar o ped
dido até 05
5 (cinco) dias úteis an
ntes da data fixada pa
ara o
recebimen
nto e aberttura dos en
nvelopes deProposta Técnica, devendo a C
Comissão Permanente
P
e de
Licitação julgar e responder à impugn
nação em até 03 (três)
(
dias úteis, sem
m prejuízo
o da
ação ao Trribunal de Contas ou aos órgão
os integran
ntes do sisttema de controle interno
representa
contra irre
egularidade
es na aplicação da Lei;;
15.9. Dec
cairá do direito de imp
pugnar os termos
t
do presente Edital
E
peran
nte a Prefeiitura o licitante
que não o fizer até o 2° (segu
undo) dia útil
ú que antteceder a abertura
a
do
os envelope
es de Prop
posta
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Técnica, as
a falhas ou
u irregulariidades que viciariam esse edital, hipótese em que ta
al comunica
ação
não terá efeito
e
de rec
curso;
15.10. A impugnaç
ção feita tempestivam
t
mente pelo
o licitante não o im
mpedirá de
e participarr do
são a ela pertinente;
processo licitatório atté o trânsitto em julgado da decis
ão à subcom
missão técn
nica está prrevista e disciplinada nos itens 9.5
9 e seguiintes
15.11. A impugnaçã
al.
deste Edita
16. DO CO
ONTRATO E DA SUA
A EXECUÇÃ
ÃO
16.1. Con
nvocada, a licitante vencedora terá o prazo
p
de 05 (cinco) dias úteis
s para assinar
Contrato;;
16.2. À liicitante vencedora qu
ue, convocada no pra
azo de validade de s
sua propos
sta a assinar o
termo de Contrato, vir a des
sistir de assinar o mesmo,
m
se
er-lhe-ão a
atribuídas as
a penalida
ades
previstas em
e Lei e ne
este Edital, respeitado
o o direito de
d recurso;
16.3. A futura Co
ontratada deverá manter, durante toda
t
a e
execução do Contrrato,
bilidade co
om as obriigações po
or ele assu
umidas, re
espeitadas
s todas as condições
s de
compatib
habilitaçã
ão e qualifficação aq
qui exigida
as;
16.4. A futura Con
ntratada fica obrigad
da a aceittar, nas mesmas
m
co
ondições contratuais,
c
, os
sões que se
e fizerem necessários,, até os limites fixados
s em Lei;
acréscimos e supress
C
decorrente de
esta Licitaç
ção terá pra
azo de vigê
ência de 12
2 (doze) meses,
m
conta
ados
16.5. O Contrato
a partir da
a data de sua assinatu
ura, podend
do ser prorrrogado por iguais e s
sucessivos períodos, até
a o
limite de 60
6 (sessentta) meses;
16.6. Todo serviço a ser presta
ado pela futtura Contra
atada deverrá ser precedido da ap
presentação do
d apropria
ação de cus
stos o qual, aprovado
o pela Prefe
eitura, gera
ará a exped
dição
competentte projeto de
de Ordem de Execuçã
ão de Serviços;
16.7. O va
alor dos serviços será orçado pela futura Contratada em
e cada ca
aso, em fun
nção dos cu
ustos
respectivo
os, obedece
endo-se, rigorosamen
nte, sob pe
ena de res
sponsabilida
ade, sua compatibilid
c
dade
com os prreços de mercado,
m
e deverão ser
s
submettidos à aprreciação da
a Prefeitura
a, que decidirá
quanto à sua
s
aprovaç
ção;
16.8. Tod
dos os serviços realiza
ados serão documentados atrav
vés da apre
esentação dos
d
respecttivos
comprovan
ntes de veiculação, có
ópias das fa
aturas e duplicatas quitadas, emitidas pelos
s fornecedo
ores;
16.9. Os serviços se
erão executtados pela futura Con
ntratada, com o forne
ecimento de toda mão
o de
obra, mate
erial e equipamento necessários
n
s, sendo permitida a contratação
c
o de fornece
edores de bens
b
e serviços auxiliares,, se necess
sários ao cu
umprimentto do objeto
o licitado, e desde qu
ue previamente
o à anuência da Contrratante; ne
essa hipóte
ese, a futurra Contrata
ada será re
esponsável pela
submetido
administra
ação dos suprimento
s
s de bens
s e serviço
os dos terc
ceiros fornecedores e pela inte
egral
execução dos serviço
os que com
mpetirem a ela, Contra
atada, arca
ando integra
almente co
om os encargos
er natureza
a deste, dec
correntes;
de qualque
16.10. So
omente pes
ssoas física
as ou jurídicas previa
amente cad
dastradas p
pela Contra
atante poderão
fornecer ao Contra
atado bens ou serv
viços espe
ecializados relacionad
dos com as ativida
ades
entares da execução
e
do objeto do
o contrato;
compleme
16.10.1. O fornecim
mento de bens ou serrviços espe
ecializados na conform
midade do acima prev
visto
exigirá sempre a ap
presentação
o, pela futura Contra
atada à Co
ontratante, de 3 (três
s) orçamen
ntos,
obtidos en
ntre pessoas que atuem no mercado do ram
mo do forne
ecimento prretendido;
16.10.2. No caso do
d item 16
6.10.1, a fu
utura Conttratada pro
ocederá à c
coleta de orçamentos
o
s de
velopes fechados, que
e serão abe
ertos em se
essão públic
ca, convoca
ada e realiz
zada
fornecedorres em env
sob fiscaliização da Contratantte, sempre
e que o fo
ornecimento de bens
s ou serviç
ços tiver valor
v
superior a 0,5% (cinc
co décimos
s por cento)) do valor global
g
do co
ontrato;
o de bens ou serviço
os de valorr igual ou inferior a R$ 16.000,00
16.10.3. Para o forrnecimento
s mil reais),, está dispe
ensado do procedimen
p
nto previsto
o no item 1
16.10.2 ac
cima.
(dezesseis
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16.11. Os custos e as despe
esas de ve
eiculação apresentad
a
os à Conttratante pa
ara pagamento
er acompan
nhados da demonstra
ação do valor devido ao
a veículo, de sua tab
bela de pre
eços,
deverão se
da descriç
ção dos des
scontos neg
gociados e dos pedido
os de inserrção correspondentes,, bem como de
relatório de
d checagem
m de veicullação, a cargo de emp
presa indep
pendente, s
sempre que
e possível;
16.11.1. Pertencem
m à Contrattante as vantagens
v
obtidas em
m negociaç
ção de com
mpra de mídia,
m
sas de prop
paganda, in
ncluídos os eventuais descontos e as
diretamente ou por intermédio de Empres
es na form
ma de tempo, espaço ou
o reaplica
ações que tenham
t
sido concedidos pelo veículo
bonificaçõe
de divulga
ação.
16.12. As
s informaçõ
ões sobre a execução do contrato
o, com os nomes dos fornecedores de serv
viços
especializa
ados e veículos, serão
o divulgadas em sítio próprio
p
abe
erto para o contrato na rede mun
ndial
de computtadores, ga
arantido o livre acesso
o às informa
ações por quaisquer
q
in
nteressados;
16.12.1. As
A informações sobre valores pa
agos serão divulgadas
s pelos tota
ais de cada tipo de serrviço
de fornece
edores e de
e cada meio
o de divulga
ação.
16.13. To
odas as pe
eças criada
as, produzidas, e veiculadas, ex
xibidas, dis
stribuídas, divulgadas
s ou
expostas, oriundas do
d Contratto e efetua
adas em decorrência do mesmo, realizad
das pela fu
utura
a, serão de
d propried
dade da Prefeitura, devendo ser
s
entregu
ues cópias das mesm
mas,
Contratada
mensalme
ente, e os licitantes
l
já
á deverão computar em seus preços prop
postos estes
s valores, uma
vez que não
n
poderã
ão utilizar os
o mesmos
s, sem pré
évia autoriz
zação por escrito da Prefeitura, de
acordo com
m o item 10
0.1.4 deste
e Edital;
16.13.1. Os origina
ais dos materiais des
senvolvidos para a ex
xecução do
os serviços
s ficarão so
ob a
a Contratad
da, mas dis
sponíveis a qualquer tempo
t
à Prrefeitura, que poderá, a seu critério,
guarda da
requisitar novas cópias dos orig
ginais, para
a comprova
ação da pre
estação do serviço e arquivo
a
próprio,
cia a agenttes de qualquer espéc
cie ou uso além das ffinalidades solicitadas
s em
vedada a transferênc
c
e
específica.
plano de campanha
16.14. A futura Empresa conttratada dev
verá, duran
nte o período de, no mínimo, 05
0 (cinco) anos
a
c
m
manter
acerrvo compro
obatório da totalidade dos serviç
ços prestados e
após a exttinção do contrato,
das peças publicitária
as produzid
das;
d propaganda só pod
derá reserv
var e comprar espaço ou tempo publicitário de
16.15. A Empresa de
ão, por con
nta e por ordem
o
da Prefeitura, se
s previamente os ide
entificar e tiver
t
veículos de divulgaçã
m
exp
pressamentte autorizad
da.
sido pela mesma
17. DA CL
LASSIFICA
AÇÃO ORÇ
ÇAMENTÁR
RIA
17.1. Para
a atender as
a despesa
as decorren
ntes do Con
ntrato oriundo desta licitação, serão
s
utiliza
adas
as seguinttes dotaçõe
es orçamenttárias:
2007- Ma
anutenção da Secrettaria de Ed
ducação
2015- Ma
anutenção da Sec. Urbanismo
U
o, obras e Serviços
S
2027- Ma
anutenção da Sec. De
D Agriculttura e Meio Ambientte
2029- Ge
estão do Fu
undo Municipal de Saúde
S
2017- Ma
anutenção da Secrettaria Socia
al
17.2. As despesas a serem efetuadas
e
n próximo
no
o exercício
o correrão por conta do respec
ctivo
o, dentro da
a mesma programaçã
p
ão financeira;
orçamento
17.3. Serrão discrim
minadas, em
e
categorrias de prrogramação
o específica
as, no pro
ojeto e na
a lei
orçamentá
ária anual, as dota
ações orça
amentárias destinada
as às des
spesas com publicid
dade
institucional e com publicidade de utilidade
e pública.
AGAMENTO
18. DO PA
18.1. O pagamento será efetua
ado após a execução dos serviços e aceite
e definitivo do mesmo
o, no
prazo de até 30 (trinta) dias da apresen
ntação, no protocolo do órgão interessado, da segu
uinte
documenta
ação, hábil à quitação
o:
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18.1.1. Nota
N
fiscal dos serviços, devidamente ace
eitos e atestada pelo setor com
mpetente desta
d
Prefeitura;;
18.1.2. Certidão
C
de Regularida
ade Fiscal com as Fazendas Fed
deral, Estadual e Mun
nicipal, INS
SS e
FGTS, além
m da CNDT
T;
18.1.3. Demais docu
umentos relativos à ex
xecução do
os serviços, especialmente quantto a serviço
os de
terceiros.
amento dos
s pagamen
ntos devido
o à Contra
atada, na forma
f
do item
18.2. Parra efeito de processa
anterior, a Contrata
ante exigirá apresen
ntação de documenttação fisca
al própria,, emitida pela
a, acompanhada de cópias das
s faturas originais
o
de
e terceiros
s em geral e respecttivos
Contratada
comprovan
ntes, como
o também dos demon
nstrativos de
d despesa
as (Resumo
o de Custo)) e respecttivos
comprovan
ntes refere
entes à pro
odução, tab
belas de prreços e respectivos co
omprovante
es referenttes à
veiculação
o, bem com
mo deverão estar preen
nchidas tod
das as exigê
ências lega
ais;
18.3. Os serviços
s
de
e terceiros, pertinente
es ao objeto desta liciitação, serã
ão pagos pela
p
Contratada
ao prestad
dor, preenc
chidas as exigências legais e dispostas
d
n
neste
Edital, sendo es
sses de intteira
responsab
bilidade da mesma;
m
por
18.4. Os honorários
s sobre os
s custos co
omprovados
s dos serv
viços autorrizados e executados
e
n
deverão
o incidir sobre os impo
ostos que forem
f
adicionados aos
s preços de
esses serviç
ços;
terceiros não
18.5. Não
o haverá reajuste de preços,
p
nem
m compens
sação financ
ceira, dos s
serviços pre
estados, fa
ace à
peculiarida
ade da rem
muneração da Contra
atada, cons
stituída em
m percentag
gem sobre os custos dos
trabalhos aprovados pela Prefeitura;
o haverá pagamento de
d tributos e outros en
ncargos porr parte da P
Prefeitura;
18.6. Não
18.7. Hav
vendo atras
so de paga
amento, a parcela atrrasada será
á atualizada segundo
o a variação
o do
IGP-M – medido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, desde a da
ata final do
d período
o de
ento, até a data do efetivo
e
paga
amento. Pa
ara o efeito
o deste item
m, não serã
ão computa
ados
adimpleme
os atrasos
s atribuíve
eis à Contratada e os
o decorrentes da não aprovação dos documentos
d
s de
quitação ou,
o ainda, da
d não aceittação do se
erviço;
18.8. Não
o será efe
etuado qua
alquer pag
gamento à Contratad
da enquantto houver pendência
a de
liquidação da obrigaç
ção financeira, em virttude de pen
nalidade ou
u inadimplê
ência contra
atual;
e
e
encargos
financeiros, processuaiis e outros,, decorrenttes da inobservância, pela
18.9. Os eventuais
Contratada
a, de prazo
o de pagam
mento, serão
o de sua ex
xclusiva res
sponsabilida
ade;
18.10. A Prefeitura não pagarrá qualquerr espécie de comprom
misso que lhe venha a ser cobrrado,
diretamente, por terc
ceiros, seja
am, ou não,, instituiçõe
es financeirras.
P
ADES
19. DAS PENALIDA
19.1. O atraso no cumprime
ento de qu
ualquer obrigação as
ssumida su
ujeitará a Contratada
a ao
pagamento da multa de mora, que será de 0,5% (cin
nco décimo
os por cento
o) sobreo valor
v
da Orrdem
ção de Serv
viços, por dia
d de atra
aso, sem prejuízo de outras pen
nalidades le
egais. O attraso
de Execuç
superior a 30 (trinta)) dias conse
ecutivos se
erá considerrado como inexecução
o total do Contrato;
C
t
ou parcial do Contrato, a Contratada
C
será penalizada na fo
orma
19.2. Em caso de inexecução total
m Lei. O va
alor das mu
ultas será de
d 20% (vin
nte por cen
nto) e 10% (dez por cento),
c
man
ntido
prevista em
o seu cará
áter não co
ompensatórrio e incidin
ndo sobre o valor con
ntratual, ou
u sobre o valor da parrcela
inexecutad
da, conform
me o caso;
19.3. Nas
s mesmas penalidades incorrerá
á o adjudicatário que não retira
ar a nota de
d empenho
o ou
assinar o contrato no
n prazo es
stabelecido
o. O valor da multa, neste caso
o, será de 10% (dez por
dicado, sem
m prejuízo da aplicaçã
ão da pena de suspen
nsão tempo
orária do direito
cento) do valor adjud
de licitar e contratarr com a Administração
o, por perío
odo a ser definido
d
a c
critério da Administra
ação,
até o máximo de 02 (dois) anos
s;
19.4. As multas
m
pod
derão ser aplicadas co
oncomitante
emente com
m demais s
sanções pre
evistas em Lei,
conforme dispõe a legislação federal em
m vigor, e poderão ser
s
desconttadas dos pagamento
os a
scritas para
a constituíre
em dívida ativa
a
serem efettuados à Contratada, podendo, entretanto,, serem ins
do Municíp
pio, conform
me o caso, na forma da
d Lei;
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19.5. No caso
c
de aplicação das
s penalidade
es, fica garrantido à Co
ontratada o direito da
a defesa pré
évia,
no prazo de
d 05 (cinco
o) dias úteiis, na forma da Lei;
19.6. A penalidade
e referente
e àdeclaraç
ção de inidoneidade para licittar ou con
ntratar com
m a
ação Públic
ca será de
e competên
ncia exclus
siva do Orrdenador d
de Despesa
as, facultad
da a
Administra
defesa no prazo de 10 (dez) dias, na form
ma legal, podendo
p
a reabilitação ser requerida mediante
ento dos prrejuízos cau
usados e de
epois de de
ecorrido o prazo
p
de sanção mínim
ma de 02 (d
dois)
ressarcime
anos;
19.7. As penalidades aplicadas
s deverão ser
s registra
adas no cadastro da C
Contratada
a, quando for
f o
caso.

D
ÕES GERA
AIS
20. DAS DISPOSIÇ
20.1. Qua
aisquer solicitações de
e informaçõ
ões complementares, ou pedidos
s de esclare
ecimentos, que
se façam necessários à elab
boração da
as proposta
as, deverã
ão ser forrmuladas, por escrito
o, e
dos em até
é 05 (cinco
o) dias úte
eis antes da
d data marcada parra abertura
a da Licita
ação,
protocolad
ficando de
esde já enttendido que
e a ausência da respo
osta não co
onstituirá m
motivo para
a alteração das
condições e prazos;
20.2. A Prrefeitura se
e reserva o direito de:
20.2.1. Revogar estta Licitação
o, por razõe
es de interesse públic
co decorren
nte de fato superveniente
devidamen
nte compro
ovado, pertinente e su
uficiente para justificarr tal condutta;
20.2.2. An
nulá-la por ilegalidade
e, de ofício ou por pro
ovocação de
e terceiros,, mediante parecer escrito
e devidam
mente funda
amentado, assegurado
os, em amb
bos os caso
os, o contra
aditório e a ampla defe
esa;
20.2.3. Adiá-la,
A
por sua iniciattiva, ou em
m consequê
ência de so
olicitações de esclarecimentos, para
modificar este Edital, sem que isso repres
sente, em todos os casos, motiv
vo para qu
ue as empresas
participanttes pleiteiem qualquer tipo de indenização.
20.3. Qua
ando da re
ealização desta
d
Toma
ada de Pre
eço, em ha
avendo indícios de co
onluio entre
e as
licitantes, ou de qualquer outro
o ato de má
á-fé, a Com
missão Perm
manente de
e Licitação comunicarrá os
M
pa
ara as prov
vidências ca
abíveis juntto ao Ministtério
fatos verifficados à Prrocuradoria Geral do Município
Público e outros
o
órgã
ãos competentes e perrtinentes à matéria;
20.4. As licitantes devem
d
apre
esentar sua
as proposta
as levando em consideração o Código
C
de Ética
É
sionais de Propaganda
P
a e, em esp
pecial, ao contido na Lei
L n° 12.23
32/1910;
dos Profiss
20.5. Oco
orrendo a concessão de
d planos de
d incentivo
o por veículo de divulg
gação, é fa
acultativa a sua
aceitação por parte da
d Contrata
ada, e os frutos deles
s resultante
es constitue
em, para to
odos os fins de
o estão com
mpreendido
os na obrigação previs
sta no subitem
direito, receita próprria da empresa e não
15.11.1;
e
financeira definida
d
nesta licitação e no Con
ntrato dela decorrente não
20.5.1. A equação econômico-f
e razão da
d vigência
a ou não de planos de incentivo
o referidos no subitem
m acima, cujos
c
se altera em
frutos estã
ão expressa
amente exc
cluídos dela
a;
20.5.2. A Contratada não po
oderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo aos
interesses da Contratante, pretterindo veíc
culos de divulgação que
q
não os concedam ou prioriza
ando
s ofereçam, devendo sempre co
onduzir-se na orienta
ação da es
scolha dess
ses veículos
s de
os que os
acordo com
m pesquisa
as e dados técnicos
t
co
omprovados
s;
20.5.3. O desrespeito ao disp
posto no subitem
s
anterior cons
stituirá gra
ave violaçã
ão aos dev
veres
contratuais por parte
e da emprresa contra
atada e a submeterá
s
a processo
o administrrativo em que,
uma vez comprovad
do o comp
portamento injustificado, implica
ará a aplic
cação das sanções le
egais
previstas.
20.6. Para
a fins de in
nterpretaçã
ão da legislação de re
egência, valores corre
espondentes ao desco
ontopadrão pe
ela concepç
ção, execução e distrribuição de
e propagan
nda, por orrdem e con
nta de clie
entes
anunciante
es, constituem receitta da emp
presa de publicidade e, em con
nsequência, o veículo
o de
divulgação
o não pode
e, para quaisquer fins, faturar e contabiliza
ar tais valo
ores como receita
r
própria,
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inclusive quando
q
o re
epasse do desconto-pa
d
adrão à em
mpresa de publicidade
p
for efetivado por meio de
veículo de divulgação
o;
o
desta
a Tomada de Preço, poderão
p
se
er contratad
dos no todo
o ou em pa
arte,
20.7. Os serviços, objeto
ubordinado à existênciia de recurs
sos;
sempre su
20.8. A participação
p
o nesta To
omada de Preço imp
plica na ac
ceitação, e
em todos os termos, do
presente Edital;
E
20.9. A Contratada
C
assume ex
xclusiva res
sponsabilida
ade pelo cu
umprimentto de todas
s as obrigações
decorrente
es dos serv
viços objeto
o desta Licitação, seja
am de natureza trabalhista, prev
videnciária, civil
ou fiscal, inexistindo
o a solidariedade da Prefeitura,, relativamente a ess
ses encargo
os inclusive os
s causados a terceiros;
que, eventtualmente, advirem de prejuízos
20.10. Não havend
do expedie
ente na Prefeitura na
n data de
esignada p
para o rec
cebimento dos
os serão re
ecebidos no
o primeiro dia
d útil subs
sequente, n
no mesmo local e hora
a;
envelopes, os mesmo
s estabeleciidos nesta Tomada de
e Preço, exc
cluir-se-á o dia do iníc
cio e
20.11.Na contagem dos prazos
d vencimento, e considerar-s
c
se-ão os dias conse
ecutivos, exceto
e
qua
ando
incluir-se-á o dia do
ntrário, só se iniciando e vencen
ndo os praz
zos em dia de expediente
explicitamente disposto em con
ura;
na Prefeitu
MARACÁS-- BA, 14 de
e Outubro de
d 2021.
Edna
aldo da Silva Campos
P
Presidente
da
d CPL
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ANEXO
OI
Briefin
ng

Para efeito de avaliação a liciitante deve
erá aprese
entar uma campanha simulada sobre o tema
t
hipotético “Minha cidade, me
eu orgulho
o!” com ve
erba de R$:
R
20.000
0,00 (Vinte
e mil reais) e
d 30 (trin
nta) dias.
duração de
1. SOBRE
E O PROJET
TO
1.1. Nome do Proje
eto: Marac
cas “Minha
a cidade, meu
m
orgulho!”
o para Enttrega do Projeto:
P
XX
XXXXXX.
1.2. Prazo
1.3. Verba para o Projeto:
P
R$
$ 20.000,00
0 (Vinte miil reais).
o de Duração do Pro
ojeto: 30 (trinta)
(
dias
s.
1.4. Prazo
Descrição
o do Proje
eto: Camp
panha instittucional vis
sando a divulgação d
das tradiçõ
ões cultuais
s de
Maracás e resgate do
o orgulho.
p
1.5. Objetivos do projeto:
d Municíípio para a populaç
ção – Que por sua h
história e cultural,
c
é uma
1.5.1. Imagem do
u povo ale
egre, ordeirro e que mantém viva
a suas tradiições locais
s.
cidade rica, com um
F
da mensagem
m
da campa
anha – Divu
ulgar o potencial da cidade.
1.5.2. Foco
2. PÚBLIC
CO
2.1. Públiico-Alvo: 16
1 e 75 ano
os.
2.2. Delim
mitação ge
eográfica: Todo o Esttado da Bahia.
3. FERRA
AMENTAS DE
D COMUN
NICAÇÃO
3.1. Cana
ais de com
municação:: Todos os tipos
t
e form
mas de míd
dia.
3.2. Peça
as que darrão suportte à veicu
ulação: Vt,, anúncio em
e revista; redes soc
ciais; SPOT
Ts de
rádio; outd
door; carta
az; banner e panfleto.
3.3. Melh
hor época para
p
o lan
nçamento: XXXX.
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ANEXO II
TER
RMO REFER
RENCIAL

I – OBJET
TO
Contrataçã
ão de empresa espec
cializada pa
ara prestação de serv
viços de Co
onsultoria em
e Marketing e
Marketing Digital, bem como
o serviços de desenvolvimentto de arte
es gráficas e produ
ução
audiovisua
al, em atendimento às necessiidades das
s diversas Secretarias
s, conform
me condiçõe
es e
exigências
s estabeleciidas no Terrmo de Refe
erência - Anexo I do Edital
E
¾ Pode
erão ser inc
cluídos com
mo atividade
es complem
mentares os
s serviços e
especializad
dos pertine
entes
ao planejamento e à execuçã
ão de pesquisas e de outros insttrumentos d
de avaliaçã
ão e de gera
ação
m
o público-alvo, os me
eios de div
vulgação no
os quais serão
de conhecimento sobre o mercado,
das as peças e ações
s publicitárias ou sobre os resultados das campanha
as realizada
as; à
difundid
produçã
ão e à exe
ecução téc
cnica das peças
p
e prrojetos pub
blicitários c
criados; e à criação e ao
desenvo
olvimento de
d formas inovadoras
s de comunicação pub
blicitária, em
m consonân
ncia com no
ovas
tecnologias, visando à expan
nsão dos efe
eitos das mensagens
m
e das ações publicitárrias.
É vedada a inclusão de atividades de
e mídia (O
Outdoor, pa
ainel eletrô
ônico, carro
o de som) em
especial as de re
elações púb
blicas, ou as que tenham por finalidade a realização de eve
entos
s de qualqu
uer natureza, as quais
s serão conttratadas po
or meio de procedimentos licitató
órios
festivos
próprios
s, respeitad
do o dispos
sto na legislação em vigor.
v
¾ As pesquisas e avaliações
s, previstas
s no subitem
m 1.1 como atividade
es complem
mentares, terão
dade espec
cífica de afferir o dese
envolvimen
nto estratégico, a cria
ação e a veiculação
v
e de
a finalid
possibilitar a mensuração do
os resultado
os das campanhas publicitárias rrealizadas em
e decorrê
ência
s
veda
ada a inclusão nas pesquisas e avaliaçõ
ões de mattéria
da execução do contrato, sendo
ha ou que não guarde
e pertinênc
cia temática
a com a aç
ção publicittária ou co
om o objeto
o do
estranh
contrato
o de presta
ação de serrviços de pu
ublicidade.
II – PROCED
DIMENTOS
S OPERACI
IONAIS
a deverá effetuar, obrigatoriamen
nte, efetuarr os seguinttes serviços:
A Empresa
¾ Estud
do, planeja
amento, co
onceituação
o, concepçã
ão, criação, execução
o interna, intermediaç
ção e
supervisão da exe
ecução extterna e dis
stribuição de
d publicidade de qu
uaisquer na
aturezas pa
ara a
ura;
Prefeitu
¾ Veicu
ulações ins
stitucionais
s, administtrativas e de marke
eting, em caráter in
nformativo, das
atividad
des da Preffeitura;
¾ Conv
vocações gerais
g
e demais informativos
s, todos em
e
mídias
s eletrônica, impressa e
alternattiva, quand
do necessárrio.
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os a serem prestados deverão
d
se
er realizados da seguin
nte forma:
Os serviço
¾ A crriação e re
ealização das
d
peças deverão se
er efetuadas de acordo com as
a informações,
orientaç
ções e dete
erminações da Prefeitu
ura;
¾ O res
sultado dev
verá ser pre
eviamente submetido à análise e aprovação
o da Prefeittura;
¾ A divulgação será realiz
zada nas formas e meios prreviamente
e definidos
s, escolhidos e
a Prefeitura
a;
determinados pela
mpresa de propagand
da só pode
erá reserva
ar e comprrar espaço ou tempo
o publicitário de
¾ A em
veículos
s de divulgação, por conta
c
e porr ordem da Prefeitura,, se previam
mente os id
dentificar e tiver
sido pela mesma expressame
e
ente autorizada.
atada:
Obrigações da Contra
ma organiz
zação comp
pleta e fornecer serviços de eleva
ada qualida
ade;
¾ Operrar como um
¾ Realizar - com seus próp
prios recurrsos ou, qu
uando nece
essário, me
ediante a contratação
c
o de
os - todos os serviç
ços relacionados com
m o objeto
o do contrrato, de acordo
a
com
m as
terceiro
especifiicações estipuladas pe
ela Contrata
ante;
¾ Envid
dar esforço
os no sentid
do de obterr as melhorres condições nas negociações ju
unto a terce
eiros
e transfferir, integrralmente, à Contratan
nte, descon
ntos especia
ais (além d
dos normais
s, previstos
s em
tabelas), bonificaç
ções, reapllicações, prrazos espe
eciais de pa
agamento e outras vantagens, cuja
ação deverá
á ter a pres
sença obrigatória de membro
m
da Administra
ação Pública
a;
negocia
¾ Obte
er a aprova
ação prévia
a da Contra
atante, porr escrito, para assumir despesas
s de produ
ução,
veiculaç
ção e qualq
quer outra relacionada
r
a com este contrato.
¾ Subm
meter a su
ubcontrataç
ção de terc
ceiros som
mente para a execuçã
ão de serv
viços objeto
o do
Contratto, devidam
mente autorrizados no Edital da Tomada
T
de Preço, à prrévia e exp
pressa anuê
ência
da Contratante. Nesses
N
caso
os, a Contratada perrmanece co
om todas a
as suas res
sponsabilida
ades
A contrata
ação de se
erviços ou compra de
d material de
contratuais perantte a Contratante.
sas em qu
ue a Contrratada, ou
u seus fun
ncionários, tenham, d
direta ou indiretame
ente,
empres
particip
pação socie
etária, ou qualquer vínculo
v
comercial, so
omente po
oderá ser realizada após
a
comunicar à Contrratante ess
se vínculo e obter sua aprovação.
¾ Entre
egar à Con
ntratante, até
a o dia 10 (dez) do mês subsequente, u
um relatório
o das despesas
de produção e veiculação
v
as no mês
s anterior e um relatório dos
s serviços em
autorizada
ento, estes com os da
ados mais relevantes para
p
uma avaliação
a
de
e seu estág
gio.
andame
¾ Registrar em Relatórios
R
d Atendimento todas as reuniõe
de
es e telefon
nemas de serviço
s
enttre a
ontratada, com o obje
etivo de torrnar transp
parentes os entendime
entos havid
dos e
Contrattante e a Co
também
m para que
e ambas tom
mem as providências necessária
as ao desem
mpenho de suas tareffas e
respons
sabilidades. Esses relatórios dev
verão ser enviados
e
pela Contrattada à Con
ntratante até
a o
prazo máximo
m
de dois dias úteis
ú
após a realização
o do contatto. Se houv
ver incorreção no registro
dos ass
suntos trata
ados, a con
ntratante solicitará a necessária correção, no prazo máximo
m
de dois
dias úte
eis, a conta
ar da data do
d recebime
ento do res
spectivo rellatório.
¾ Tomar providências, imed
diatamente
e, em caso
os de altera
ações, reje
eições, can
ncelamentos
s ou
pções de um
u
ou mais serviços,, mediante comunicaç
ção da Contratante, respeitadas as
interrup
obrigações contrattuais já ass
sumidas co
om terceiros e os hono
orários da Contratada
a pelos serv
viços
realizad
dos até a data
d
dessas
s ocorrências, desde que não ca
ausadas pe
ela própria Contratada
a ou
por terc
ceiros por ela
e contrata
ada.
¾ Só divulgar info
ormações acerca
a
da prestação
p
dos serviços
s objeto deste contratto, que env
volva
e da Contratante, med
diante sua prévia
p
e expressa auto
orização.
o nome
¾ Presttar esclare
ecimentos à Contratante sobrre eventua
ais atos o
ou fatos desabonadores
noticiad
dos que env
volvam a Contratada,
C
independe
entemente de
d solicitaç
ção.
¾ Não manter, na
n vigência
a deste co
ontrato, ne
enhum encargo de publicidade, promoção
o ou
ncorrente da
d Contrata
ante.
comunicação de empresa con
meter prev
viamente à Contratan
nte a even
ntual cauçã
ão ou utiliz
zação deste
e Contrato
o em
¾ Subm
qualque
er operação
o financeira
a.
¾ Mantter, durantte a execuç
ção deste contrato, todas
t
as co
ondições de habilitação exigidas
s na
Tomada
a de Preço que deu orrigem a este ajuste.
¾ Cumprir todas
s as leis e posturras, federa
ais, estaduais e m
municipais pertinente
es e
sabilizar-se
e por todos
s os prejuíz
zos decorre
entes de in
nfrações a que houve
er dado ca
ausa,
respons
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bem as
ssim, quand
do for o ca
aso, a legis
slação estra
angeira com
m relação a trabalhos
s realizados ou
distribu
uídos no extterior.
¾ Cumprir a legis
slação traba
alhista e se
ecuritária co
om relação a seus fun
ncionários e,
e quando for
f o
om relação a funcioná
ários de terceiros conttratados.
caso, co
¾ Assu
umir, com exclusividad
e
de, todos os
o impostos
s e taxas qu
ue forem devidos em decorrência do
objeto deste conttrato, bem como as contribuiçõ
ões devidas
s à Previdê
ência Socia
al, os encargos
mios de seg
guro e de acidentes de trabalh
ho, os enca
argos que venham a ser
trabalhiistas, prêm
criados e exigidos
s pelos po
oderes públicos e outtras despesas que se
e fizerem necessárias
s ao
mento do objeto
o
pactu
uado.
cumprim
¾ Resp
ponsabilizarr-se por recolhiment
r
tos indevid
dos ou pe
ela omissã
ão total ou
o parcial nos
recolhim
mentos de tributos
t
que incidam ou
o venham
m a incidir so
obre os serrviços contrratados.
¾ Apre
esentar, qua
ando solicittado pela Contratante
C
e, a compro
ovação de estarem se
endo satisfe
eitos
todos os
o seus enca
argos e obrrigações tra
abalhistas, previdenciários e fiscais.
¾ Administrar e executar
e
tod
dos os conttratos, tácitos ou expressos, firm
mados com terceiros, bem
esponder por
p todos os
s efeitos de
esses contrratos perante terceiros
s e a próprria Contrata
ante.
como re
Em cas
sos de conttratação de
e terceiros, nos estreitos limites de permis
ssão do Edital da Tom
mada
de Preç
ço que orig
ginou o Co
ontrato, para a execu
ução, total ou parcial, de serviç
ços estipula
ados
neste in
nstrumento
o, exigir do
os eventuaiis contratados, no qu
ue couber, as mesmas condições do
contrato
o.
¾ Mantter, por si,, por seus prepostos
s e contrattados, irres
strito e tottal sigilo so
obre quaisquer
dados que
q
lhe sejjam fornec
cidos, sobre
etudo quan
nto à estratégia de attuação da Contratantte. A
infração
o a este dis
spositivo im
mplicará a rescisão
r
im
mediata deste contrato
o e sujeitarrá a Contratada
às pena
as legais e às indeniza
ações das perdas
p
e danos previsttos na legis
slação ordin
nária.
¾ Resp
ponder pera
ante a Contratante e terceiros por
p eventua
ais prejuízo
os e danos decorrente
es de
sua dem
mora, omis
ssão ou erro
o, na condução dos serviços de sua respon
nsabilidade, na veicula
ação
de publicidade ou em quaisquer serviço
os objeto de
este contrato.
ponsabilizarr-se por qu
uaisquer ôn
nus decorre
entes de omissões
o
ou
u erros na elaboração
o de
¾ Resp
estimattiva de custos e que redundem
r
em aumen
nto de desp
pesas ou pe
erda de de
escontos pa
ara a
Contrattante.
¾ Resp
ponsabilizarr-se pelo ônus
ô
resulta
ante de qu
uaisquer aç
ções, dema
andas, custtos e despesas
decorre
entes de danos
d
caus
sados por culpa ou dolo de seus emprregados, prepostos
p
e
e/ou
contrata
ados, bem
m como ob
brigar-se por
p
quaisquer respon
nsabilidade
es decorren
ntes de ações
judiciais
s que lhe venham
v
a ser
s atribuíd
das por força de lei, relacionada
r
as com o cu
umprimento do
presentte contrato. Se houve
er ação trabalhista en
nvolvendo os
o serviços
s prestados
s, a Contratada
adotará
á as provid
dências nec
cessárias no
n sentido de preserv
var a Conttratante e de mantê--la a
salvo de reivindicações, dem
mandas, qu
ueixas ou representaç
r
ções de qualquer natureza e, nã
ão o
uindo, se houver
h
cond
denação, re
eembolsará
á a Contrata
ante as imp
portâncias que esta te
enha
consegu
sido ob
brigada a pagar,
p
denttro do praz
zo improrro
ogável de dez dias ú
úteis a conttar da data
a do
efetivo pagamento
o.
ponder porr qualquer ação judiicial movid
da por terceiros com
m base na legislação
o de
¾ Resp
proteçã
ão à propriedade inte
electual, direitos de propriedade
p
e ou direitos autorais
s, relaciona
adas
com os serviços objeto deste
e contrato.
AZO DE EX
XECUÇÃO
III – PRA
O prazo de
d execuçã
ão do serviiço será de
e 12 (doze
e) meses, contados
c
d
da data da assinatura
a do
Contrato, podendo ser prorroga
ado até o limite de 60 (sessenta
a) meses, nos termos
s do art. 57, II
8
da Lei n° 8.666/93.
IV – PREÇ
ÇOS
Para a con
nsecução do
d objeto, a Prefeitura
a de Marac
cás/BA esta
abelecerá c
como valorr máximo a ser
disponibiliz
zado com a contrataç
ção a quantia de R$ 186.000,00
1
0 (Cento e Oitenta e seis
s
Mil Reais),
que será paga à pro
oporção da
a realização dos serv
viços, sob o regime d
de empreittada por preço
p
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unitário e levando-se
e em consideração, quando
q
da apresentaç
ção da Notta Fiscal do
os serviços
s, os
descontos ofertados.

I
ANEXO III
PROC
CURAÇÃO (Modelo)
(

ANTE: {Qu
ualificação da
d empresa
a e do repre
esente lega
al que assin
nará a proc
curação em
m seu
OUTORGA
nome (nom
me, endere
eço/razão social, etc.)}.
OUTORGA
ADO: (Representante devidamen
nte qualifica
ado).
OBJETO: Representa
ar a Outorg
gante na To
omada de Preço
P
n°03/2021– Prrefeitura de
e Maracás/B
BA.

participar de sessões
S: Apresenttar docume
entação e propostas,
p
s públicas de
d abertura
a de
PODERES
documenta
ação de ha
abilitação e de propo
ostas, assin
nar as resp
pectivas attas, registra
ar ocorrências,
formular im
mpugnaçõe
es, interporr recursos, renunciar ao direito de
d recurso e assinar todos
t
os attos e
quaisquer documento
os indispen
nsáveis ao bom
b
e fiel cumpriment
c
to do prese
ente manda
ato.

________
______, ___
_____de __
_________
_de 2021.

_____
__________
_________
_
NOME/
/CARGO
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ANEXO IV
I

DECLAR
RAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS
S DOCUME
ENTOS DA LICITAÇÃ
ÃO
(Modelo
o)

.
ada de Preç
ço n° 03/2
2021–Prefe
eitura de Maracás/BA
M
Ref.: Toma

________
__________
______, in
nscrito no CNPJ n° ________
________, por interm
médio de seu
representa
ante legal, o(a) Sr.(ª)) ________
_________
______, porrtador da C
Carteira de Identidade
e n°
________
________ e do CPF n°
° ________
__________
_______,D
DECLARA q
que recebeu
u da Prefeittura
toda a do
ocumentaçã
ão relativa à Tomada
a de Preço
o n° ____//2021, com
mposta do Edital e seus
s
elementos
s constitutivos, e que tomou conhecim
mento de todas as condições e eventu
uais
dificuldade
es para a boa
b
execuçã
ão dos serv
viços, não havendo, portanto,
p
qualquer fatto que obstte a
sua execução.

________
______, ___
_____de __
_________
_de 2021.

__
__________
_________
__________
______
(re
epresentantte legal)
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ANEXO V

DECLARA
AÇÃO DE EMPREGAD
E
DOS MENO
ORES (Modelo)

Ref.: Toma
ada de Preç
ço n° 03/2
2021 – Pre
efeitura de Maracás/BA
A.

________
__________
______, in
nscrito no CNPJ n° ________
________, por intermédio de seu
representa
ante legal, o(a) Sr.(ª)) ________
_________
______, portador da C
Carteira de
e Identidade n°
________
________e do CPF n° ________
__________
_______, DECLARA,
D
para fins do disposto
o no
inciso V do
o art. 27 da
a Lei n° 8.6
666, de 21 de junho de
d 1993, ac
crescido pe
ela Lei n° 9.854,
9
de 27 de
outubro de 1999, que não em
mprega menor de dez
zoito anos em traballho noturno, perigoso
o ou
seis anos.
insalubre e não emprrega menorr de dezess
Ressalva: emprega menor,
m
a pa
artir de qua
atorze anos
s, na condiç
ção de apre
endiz (

).

________
______, ___
_____de __
_________
_de 2021.

__
__________
_________
__________
______
(re
epresentantte legal)

(Observação: em ca
aso afirmattivo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
PLAN
NILHA DE COTAÇÃO
C
(Modelo
o)

À PREFEIT
TURA DE __
__________
_________
_
REF: TOM
MADA DE PREÇO
P
nº 03/2021
0

Vimos aprresentar no
ossa propos
sta para prrestação de
e serviços de publicid
dade para a Prefeitura
a de
________
________, objeto da Tomada de Preço nº
º ____/202
21, declara
ando estarm
mos de acordo
com os terrmos do ins
strumento convocatórrio e das no
ormas nele citadas.

1. Objeto
o:
1.1.É obje
eto da licitação a con
ntratação de
d empresa
a especializ
zada para prestação de serviços de
consultoria
a em mark
keting e marketing
m
digital, bem
m como serrviços de d
desenvolvim
mento de artes
a
gráficas e produção
o audiovisu
ual, em atendimento
o às necessidades d
das diversa
as secretarias,
conforme condições e exigência
as estabelec
cidas no termo de refe
erência - an
nexo i do edital.
e
es complem
mentares os
s serviços e
especializad
dos pertine
entes
1.2. Poderrão ser incluídos como atividade
ao planeja
amento e à execução de
d pesquisa
as e de outtros instrum
mentos de a
avaliação e de geração de
conhecime
ento sobre o mercado
o, o público-alvo, os meios
m
de divulgação n
nos quais se
erão difund
didas
as peças e ações pu
ublicitárias ou sobre os
o resultados das cam
mpanhas re
ealizadas; à produção
o e à
execução técnica das
s peças e projetos pu
ublicitários criados; e à criação e ao desen
nvolvimento
o de
formas ino
ovadoras de comunica
ação public
citária, em consonância com nov
vas tecnologias, visando à
expansão dos efeitos
s das mensa
agens e das ações publicitárias.
2.Preço:
do descontto de ____
ecemos a concessão
c
_% (_____
______ porr cento) a ser pago pelos
p
2.1. Ofere
veículos de
d comunic
cação, ten
ndo como referência
à Tabe
ela do Sin
ndicato das
s Agências
s de
Propagand
da do Estad
do da Bahia
a.
2.2. Ofere
ecemos a concessão do descon
nto de ___
__% (____
______ porr cento) so
obre os cu
ustos
internos da agência, tendo com
mo referênciia à Tabella do Sindic
cato das Ag
gências de Propaganda do
Estado da Bahia.
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omos a apliicação da taxa
t
de ___
__% (____
______ por cento) sob
bre os custo
os de produ
ução
2.3. Propo
realizada por
p terceiro
os ou custo efetivo de serviços e suprimentos contrata
ados.
2.4. Propo
omos a apliicação da taxa
t
de ___
__% (____
______ por cento) sob
bre os custo
os de produ
ução
realizada por terceirros, sobre o custo effetivo dos serviços e suprimentto contratados, quand
do a
bilidade da empresa
e
lim
mitar-se à contratação
c
o ou pagam
mento dos s
serviços ou suprimenttos.
responsab

s Declarações:
3.Demais
3.1. Declaramos qu
ue nos com
mprometem
mos a rep
passar à Prefeitura
P
d
de Maracás
s/BA todas
s as
s (pecuniáriias ou não)) obtidas na
as negociaç
ções de pre
eço com os
s veículos de
d comunica
ação
vantagens
e demais fornecedore
f
es e prestadores de se
erviços.
3.2. Decla
aramos que
e os preços cotados incluem todo
os os tributo
os e despes
sas com materiais e mãom
de-obra, seja
s
qual fo
or a sua natureza,
n
in
ncluindo fre
etes, segurros, encarg
gos sociais,, trabalhistas e
fiscais, IS
SS, despes
sas de viag
gem, locom
moção, pe
ermanência, alimentação e qua
aisquer outtras,
segundo a legislação
o em vigor, representa
ando a com
mpensação integral pe
ela prestaçã
ão dos serv
viços
e que, se vier a serr contratada, esta em
mpresa se responsabi
r
lizará integ
gralmente pelos encargos
fiscais, tra
abalhistas, previdenciá
ários e com
merciais incidentes sob
bre o contra
ato.
4. Prazo de valida
ade da prroposta: 60
6 (sessen
nta) dias consecutivo
c
os, contado
os da data
a da
os envelope
es à Comiss
são Perman
nente de Licitação.
entrega do

________
_____ de __
_________
_______ de
e 2021.

__
__________
_________
__________
______
(Re
epresentantte legal)
Denominação da
a empresa
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ANEXO VII
V
CO
ONTRATO (Minuta)
(

DE
CONTR
RATO
D
DE
PRES
STAÇÃO
SERVIÇ
ÇOS QUE ENTRE SI
S CELEBR
RAM,
DE UM
M LADO,, A PREFEITURA DE
A
EMPR
MARAC
CAS/BA,
RESA
______
________
_,
DECORRENTE
DA
TOMAD
DA DE PRE
EÇO N° 03/2021.

CÍPIO DE MARACÁS
S, por inte
ermédio de
e sua Preffeitura, ins
scrita no CNPJ
C
sob o n°
O MUNIC
13.910.20
03/0001-67
7, localizada
a na Praça
a Rui Barbo
osa, n° 705, Centro, Maracás– BA, doravante
denominad
da CONTRA
ATANTE, neste
n
ato representad
r
da por seu
u Prefeito, o Sr. Uils
son Venân
ncio
Gomes de
d Novaes
s, brasileiro
o, solteiro, empresário, portad
dor do RG – 177182
2601 e CP
PF –
113.277.3
315-68, res
sidente e domiciliado
d
N
Sá, nº 375, B
Bairro Centtro, Maracá
ás –
na Rua Nestor
Bahia, e a Empresa ________
__________
______, inscrita no CNPJ
C
sob o n° _____
__________
___,
localizada à ____
__________
________, doravantte denom
minada CO
ONTRATADA
A, neste ato
ada pelo se
eu _______
_________, o Sr. ___
__________
___, têm ju
usto e acordado entre
e si o
representa
regulamen
presente Contrato
C
de
e Prestação
o de Serviç
ços, acordo
o com as disposições
d
ntares conttidas
na Lei n° 12.232,
1
de 29 de abril de 2010, Lei n° 8.66
66, de 21 de
d junho de
e 1993, Lei Compleme
entar
n° 123, de
e 14 de dez
zembro de 2006, Lei n°
n 4.680, de
d 18 de junho de 196
65, Decreto
o n° 57.690
0, de
01 de fevereiro de 1966,
1
Decrreto n° 4.5
563, de 31 de dezem
mbro de 2002, median
nte cláusulas e
condições seguintes:
LA PRIMEIRA - DO OBJETO
O
CLÁUSUL
O presentte Contrato
o tem por objeto a contratação de empre
esa especia
alizada para
a prestação
o de
serviços de consultorria em marrketing e marketing
m
digital,
d
bem
m como serv
viços de de
esenvolvimento
sual, em atendimen
nto às nec
cessidades das dive
ersas
de artes gráficas e produção audiovis
s, conforme
e condições e exigênc
cias estabe
elecidas no termo de referência de acordo com
secretarias
as especifficações co
onstantes do
d Edital de
d Tomada
a de Preç
ço n° 03/
/2021 e seus
s
anexo
os, e
propostas da Contrattada, que passam
p
a fa
azer parte integrante
i
deste instrrumento, de
e acordo co
om o
ntemente de
d suas tran
nscrições.
art. 55, XII da Lei n° 8.666/93, independen
§1° - Poderão ser
s
incluíd
dos como atividades compleme
entares os
s serviços especializa
ados
es ao plane
ejamento e à execuçã
ão de pesqu
uisas e de outros insttrumentos de avaliação e
pertinente
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de geração de conhe
ecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios
s de divulga
ação nos quais
q
p
e açõ
ões publicitá
árias ou sobre os resu
ultados das
s campanha
as realizada
as; à
serão difundidas as peças
ução técnic
ca das pe
eças e projjetos publicitários crriados; e à criação e ao
produção e à execu
ovadoras de
d comunic
cação publicitária, em
m consonân
ncia com no
ovas
desenvolvimento de formas ino
o dos efeito
os das men
nsagens e das
d ações p
publicitárias
s.
tecnologias, visando à expansão
d quaisque
er outras atividades,
a
em especia
al as de relações púb
blicas
§2° - É vedada a inclusão de
ou as que
e tenham por
p finalidad
de a realiza
ação de ev
ventos festiivos de qua
alquer natu
ureza, as quais
q
serão con
ntratadas por
p
meio de
d procediimentos lic
citatórios próprios,
p
respeitado o disposto
o na
legislação em vigor.
A pesquisas e avalia
ações, prev
vistas no §1°
§
como atividades
a
ntares, terã
ão a
§3° - As
complemen
finalidade específica de aferir o desenv
volvimento estratégico, a criação e a ve
eiculação e de
d campan
nhas public
citárias reallizadas em decorrência da
possibilitarr a mensurração dos resultados das
execução do contrato
o, sendo ve
edada a inc
clusão nas pesquisas e avaliaçõe
es de matérria estranha ou
g
perrtinência te
emática com a ação publicitária
a ou com o objeto do
d contrato
o de
que não guarde
prestação de serviços
s de publiciidade.
CLÁUSUL
LA SEGUND
DA – DO REGIME
R
DE
E EXECUÇÃ
ÃO:
A Prestaçã
ão de Serviços dar-se--á na forma de execu
ução indiretta e sob o rregime de empreitada
e
a por
preço glob
bal e será efetivadana
e
s estabelec
cidas na Clá
áusula Quin
nta deste in
nstrumento.
s condições
CLÁUSUL
LA TERCE
EIRA
REMUNER
RAÇÃO:

-

DO

PREÇ
ÇO,

DAS

CONDIÇ
ÇÕES

DE

PAGAME
ENTO

E

DA

As despes
sas com o presente
p
Co
ontrato, pe
elos primeirros 12 (doz
ze) meses, estão estimadas em R$:
186.000,0
00 (Cento e Oitenta e seis Mil Re
eais), não importando
o que o valor efetivam
mente utiliz
zado
seja inferio
or ao valorr total estim
mado, fican
ndo claro qu
ue somente
e serão exe
ecutados e pagos aqu
ueles
serviços prévia e exp
pressamentte autorizad
dos, por esc
crito.
nto será efe
etuado apó
ós a execuç
ção dos serrviços e ace
eite definitivo do mes
smo,
§1° - O pagamen
no prazo de
d até 30 (trinta)
(
dias da apres
sentação, no protocolo
o do órgão interessad
do, da segu
uinte
documenta
ação, hábil à quitação
o:
a - Nota
N
fiscal dos serviç
ços, devida
amente ace
eitos e ates
stados pelo
o setor com
mpetente desta
d
Prefeitura;;
b - Certidão de
d Regularidade Fisca
al para com
m as Fazen
ndas Federral, Estadual e Munic
cipal,
GTS;
INSS e FG
c - Demais
D
doc
cumentos relativos
r
à execução dos
d
serviço
os, especialmente qua
anto a serv
viços
de terceiro
os.
§2° - Para efeitto de proc
cessamento
o dos paga
amentos devido
d
à C
Contratada, na forma
a do
á apresenta
ação de do
ocumentaçã
ão fiscal própria, emitida
parágrafo anterior, a Contratante exigirá
ompanhada de cópias das fatura
as originais de terceiro
os em gera
al e respecttivos
pela Contrratada, aco
comprovan
ntes, como
o também dos demon
nstrativos de
d despesa
as (Resumo
o de Custo)) e respecttivos
comprovan
ntes refere
entes à pro
odução, tab
belas de prreços e respectivos co
omprovante
es referenttes à
veiculação
o, bem com
mo deverão estar preen
nchidas tod
das as exigê
ências lega
ais;
§3° - Os serviço
os de terc
ceiros, perrtinentes ao
a objeto deste Con
ntrato, serã
ão pagos pela
Contratada
a ao presta
ador, preen
nchidas as exigências legais, em
m especial a
as previstas
s no art. 14
4 da
Lei n° 12.232/2010, e disposta
as no Edital da licitaçã
ão, sendo esses
e
de in
nteira respo
onsabilidade da
mesma;



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0TRUKZXEWOQN7O9GP4YCMW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Outubro de 2021
32 - Ano - Nº 4334

Maracás



nte não pag
gará não pagará qualquer espéc
cie de comp
promisso que lhe venha a
§4° - A Contratan
ser cobrad
do, diretamente, por terceiros,
t
se
ejam, ou nã
ão, instituiç
ções financ
ceiras;
§5° - Pelos
P
serviç
ços efetivam
mente prestados, a Co
ontratada será
s
remun
nerada da seguinte
s
forrma:
pelo desc
conto de agência
a
de
e _____%
% (______
___ por cento);pelo descontto de ___
__%
(_______
___ por ce
ento) sobre
e os custos
s internos da
d agência; pela taxa de ____%
% (______
____
por cento
o) sobre os
o custos de
d produção
o realizada
a por terce
eiros ou custo efetivo
o de serviços e
suprimentos contrata
ados; e pe
ela taxa de
e ____% (________
(
__ por ce
ento) sobre
e os custos de
p
terceiros, sobre o custo effetivo dos serviços e suprimentto contrata
ados,
produção realizada por
bilidade da agência liimitar-se à contrataç
ção ou pag
gamento dos serviços
s ou
quando a responsab
suprimentos;
N
haverá reajuste de preços, nem
n
compe
ensação fina
anceira, dos serviços prestados, face
§6° - Não
à peculiaridade da re
emuneração da Contrratada, con
nstituída em
m percenta
agem sobre
e os custos dos
trabalhos aprovados pela Prefeitura;
N
haverá pagamento
o de tributo
os e outros
s encargos por parte d
da Prefeiturra;
§7° - Não
§8° - Havendo
H
atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizad
da segundo
o a variação do
IGP-M – medido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, desde a da
ata final do
d período
o de
ento, até a data do efetivo
e
paga
amento. Pa
ara o efeito
o deste item
m, não serã
ão computa
ados
adimpleme
os atrasos
s atribuíve
eis à Contratada e os
o decorrentes da não aprovação dos documentos
d
s de
quitação ou,
o ainda, da
d não aceittação do se
erviço;
§9° - Nenhum
N
pagamento se
erá efetuad
do à Contra
atada enqua
anto houve
er pendência de liquida
ação
de obrigaç
ção financeira, em virttude de pen
nalidade ou
u inadimplê
ência contra
atual;
§10° - Os eventu
uais encargos financeiiros, proces
ssuais e ou
utros, decorrentes da inobservân
ncia,
p
de pa
agamento, serão de sua exclusiv
va responsa
abilidade;
pela Contrratada, de prazo
§11° - Nos preços
s estão incluídos toda
as as despe
esas que, direta ou ind
diretamente
e, decorram
m da
ontrato, in
nclusive cu
ustos com pessoal, encargos sociais, trabalhista
as e
execução deste Co
e
os e contrib
buições de qualquer natureza;
previdenciários, administração, tributos, emolumento
eração aqui estabelecidas poderã
ão ser rene
egociadas, no
n interess
se da
§12° - As formas de remune
este Contra
ato.
Contratantte, quando da renovação ou prorrogação de
CLÁUSUL
LA QUARTA
A - DA VIG
GÊNCIA
O presentte Contrato terá vig
gência de 12 (doze) meses, contados
c
a partir da
a data de sua
assinatura
a, podendo vir a ser prorrogado por igua
ais e suces
ssivos perío
odos, até o limite de
e 60
(sessenta)) meses, no
os termos do
d art. 57, II da Lei n°
° 8.666/93.
CLÁUSUL
LA QUINTA
A - DA EXE
ECUÇÃO DO
OS SERVIÇ
ÇOS
A Contrata
ada deverá efetuar, ob
brigatoriam
mente, os se
eguintes se
erviços:
I - Estu
udo, planejjamento, conceituação, concepç
ção, criação
o, execução
o interna, intermediaç
i
ção e
supervisão
o da execuç
ção externa
a e distribuição de pub
blicidade qu
uaisquer na
aturezas pa
ara a Prefeitura;
II - Ve
eiculações institucionais, admin
nistrativas e de mark
keting, em caráter in
nformativo,, das
atividades da Prefeitu
ura;
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III - Convocaçõe
C
es gerais, e demais informativ
vos, todos em mídia
as eletrônica, impres
ssa e
alternativa
a, quando necessário.
n
Os serviço
os a serem prestados deverão
d
se
er realizados da seguin
nte forma:
I - A criação
c
e realização
r
das peças deverão ser
s
efetuad
das de aco
ordo com as
a informações,
orientaçõe
es e determ
minações da
a Prefeitura;
II - O resultado
r
deverá ser previament
p
te submetid
do à análise
e e aprovaç
ção da Prefe
eitura;
III - A divulgaçã
ão será re
ealizada na
as formas e meios previament
p
te definidos, escolhid
dos e
determinados pela Prrefeitura;
d propaganda só pod
derá reserv
var e comp
prar espaço
o ou tempo
o publicitárrio de
IV - A empresa de
ão, por con
nta e por ordem
o
da Prefeitura,
P
se previam
mente os id
dentificar e tiver
veículos de divulgaçã
m
exp
pressamentte autorizad
da.
sido pela mesma
§1° - Os serviiços serão executados
s pela Contratada, co
om o forne
ecimento de
e toda mão
o de
erial e equipamento necessários
n
s, sendo permitida a contratação
c
o de fornece
edores de bens
b
obra, mate
e serviços auxiliares,, se necess
sários ao cu
umprimentto do objeto
o licitado, e desde qu
ue previamente
o à anuência da Co
ontratante; nessa hip
pótese, a Contratada
a será res
sponsável pela
submetido
s de bens
administra
ação dos suprimento
s
s e serviço
os dos terc
ceiros fornecedores e pela inte
egral
execução dos serviço
os que com
mpetirem a ela, Contra
atada, arca
ando integra
almente co
om os encargos
de qualque
er natureza
a deste, dec
correntes;
§2° - Somentte pessoas
s físicas ou
o jurídicas
s previame
ente cadas
stradas pela Contratante
poderão fo
ornecer à Contratada
a bens ou serviços especializad
e
dos relacionados com
m as ativida
ades
compleme
entares da execução
e
do objeto do
o contrato;
a - O fornec
cimento de bens ou se
erviços especializados
s na conform
midade do acima prev
visto
presentação
o, pela Con
ntratada à Contratantte, de 3 (ttrês) orçam
mentos, obttidos
exigirá sempre a ap
soas que attuem no me
ercado do ramo
r
do forrnecimento
o pretendido
o;
entre pess
b - No cas
so do item
m I acima,, a Contra
atada procederá à coleta de orçamentos
o
s de
velopes fechados, que
e serão abe
ertos em se
essão públic
ca, convoca
ada e realiz
zada
fornecedorres em env
sob fiscaliização da Contratantte, sempre
e que o fo
ornecimento de bens
s ou serviç
ços tiver valor
v
superior a 0,5% (cinc
co décimos
s por cento)) do valor global
g
deste
e contrato;
f
to de bens
s ou serviç
ços de valo
or igual ou
u inferior a R$ 16.000,00
c - Para o fornecimen
s mil reais),, está dispe
ensado do procedimen
p
nto previsto
o no item III acima.
(dezesseis
§3° - Os custo
os e as des
spesas de veiculação apresenta
ados à Contratante pa
ara pagamento
er acompan
nhados da demonstra
ação do valor devido ao
a veículo, de sua tab
bela de pre
eços,
deverão se
da descriç
ção dos des
scontos neg
gociados e dos pedido
os de inserrção correspondentes,, bem como de
relatório de
d checagem
m de veicullação, a cargo de emp
presa indep
pendente, s
sempre que
e possível;
a - Pertence
em à Contrratante as vantagens
s obtidas em negociaç
ção de com
mpra de mídia,
m
i
sa de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as
diretamente ou por intermédio
de empres
bonificaçõe
es na form
ma de tempo, espaço ou
o reaplica
ações que tenham
t
sido concedidos pelo veículo
de divulga
ação.
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§4° - As inforrmações so
obre a exec
cução do contrato,
c
c
com
os nom
mes dos fo
ornecedores
s de
specializados e veículo
os, serão divulgadas
d
em
e sítio pró
óprio abertto para o co
ontrato na rede
serviços es
mundial de
e computad
dores, gara
antido o livrre acesso às
à informações por quaisquer inte
eressados;
a - As inforrmações so
obre valore
es pagos serão divulg
gadas pelo
os totais de
e cada tipo
o de
ada meio de
e divulgação.
serviço de fornecedores e de ca
s peças cria
adas, produ
uzidas, e ve
eiculadas, exibidas,
e
distribuídas,, divulgadas ou
§5° - Todas as
as em deco
orrência do mesmo, re
ealizadas pe
ela Contrattada,
expostas, oriundas do Contrato e efetuada
p
e da Contra
atante, dev
vendo ser entregue
e
có
ópias das m
mesmas, mensalment
m
te, à
serão de propriedade
Secretaria Municipal de Governo
o, e a Conttratada já deverá
d
com
mputar em s
seus preços
s estes valo
ores,
q
não po
oderão utilizar os mes
smos, sem prévia auttorização p
por escrito da Contrattada,
uma vez que
de acordo com o trattamento do
os Direitos Autorais
A
estabelecidos
s em Lei;
m
de
esenvolvido
os para a execução
e
d
dos serviços
s ficarão so
ob a
a - Os originais dos materiais
poníveis a qualquer
q
te
empo à Con
ntratante, q
que poderá, a seu critério,
guarda da Contratada, mas disp
ginais, para
a comprova
ação da pre
estação do serviço e arquivo
a
próprio,
requisitar novas cópias dos orig
cia a agenttes de qualquer espéc
cie ou uso além das ffinalidades solicitadas
s em
vedada a transferênc
c
e
específica.
plano de campanha
§6° - A empres
sa Contrata
ada deverá, durante o período de, no mínim
mo, 5 (cinc
co) anos ap
pós a
extinção do
d contrato
o, manter acervo com
mprobatório
o da totalidade dos serviços prrestados e das
peças publicitárias prroduzidas.
§7° - A empre
esa Contrattada só pod
derá reserv
var e comprar espaço ou tempo publicitário de
e divulgaçã
ão, por conta e por orrdem da Co
ontratante, se previam
mente os ide
entificar e tiver
t
veículos de
sido pela mesma
m
exp
pressamentte autorizad
da.
§8° -Ocorrendo
o a concess
são de plan
nos de ince
entivo por veículo
v
de d
divulgação, é facultativa a
antes consttituem, parra todos os
s fins
sua aceitação por parte da Contratada, e os frutos deles resulta
p
da empresa e não esttão compre
eendidos n
na obrigaçã
ão prevista
a no
de direito, receita própria
subitem 16
6.3.1;
a - A equaçã
ão econômico-finance
eira definida
a nesta licittação e no Contrato dela
d
decorrrente
não se alttera em ra
azão da vig
gência ou não
n
de planos de inc
centivo refe
eridos no subitem
s
acima,
cujos fruto
os estão ex
xpressamen
nte excluído
os dela;
b - A Contrratada não
o poderá, em
e
nenhum
m caso, so
obrepor os planos de
e incentivo aos
interesses da Contratante, pretterindo veíc
culos de divulgação que
q
não os concedam ou prioriza
ando
s ofereçam, devendo sempre co
onduzir-se na orienta
ação da es
scolha dess
ses veículos
s de
os que os
acordo com
m pesquisa
as e dados técnicos
t
co
omprovados
s;
c - O desres
speito ao disposto
d
no
o subitem anterior
a
con
nstituirá grrave violaçã
ão aos dev
veres
contratuais por parte
e da emprresa contra
atada e a submeterá
s
a processo
o administrrativo em que,
do o comp
portamento injustificado, implica
ará a aplic
cação das sanções le
egais
uma vez comprovad
previstas;
ns de inte
erpretação da legislaç
ção de reg
gência, valores corre
espondente
es ao
§9° - Para fin
padrão de concepção
o, execução e distrib
buição de propaganda
p
a, por ordem e contta de
desconto-p
clientes an
nunciantes,, constituem
m receita da
d empresa
a de public
cidade e, em
m consequência, o ve
eículo
de divulga
ação não po
ode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar tais vallores como receita pró
ópria,
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inclusive quando
q
o re
epasse do desconto-p
d
padrão à em
mpresa de publicidade
p
e for efetiva
ado por me
eio de
veículo de divulgação
o.
LA SEXTA - DOTAÇÃO
O ORÇAME
ENTÁRIA
CLÁUSUL
Para atend
der as desp
pesas deste
e Contrato, serão utiliz
zados os re
ecursos provenientes de:
d
2007- Ma
anutenção da Secrettaria de Ed
ducação

2007.3390
039.1

2015- Ma
anutenção da Sec. Urbanismo
U
o, obras e Serviços
S

9039.0
2015.339

2027- Ma
anutenção da Sec. De
D Agriculttura e Meio Ambientte
2029- Ge
estão do Fu
undo Municipal de Saúde
S
2017- Ma
anutenção da Secrettaria Socia
al

2027.339039.0

20
029.339039
9.2

2017.3
339039.0

CLÁUSUL
LA SÉTIMA
A - DO DIR
REITO E RE
ESPONSAB
BILIDADE DAS PART
TES
A Contrata
ada, durantte a vigência deste Co
ontrato, com
mpromete-se a:
I - Ope
erar como uma
u
organiz
zação comp
pleta e forn
necer serviç
ços de elev
vada qualida
ade;
II - Re
ealizar - com seus pró
óprios recu
ursos ou, quando
q
nec
cessário, m
mediante a contratação
o de
terceiros - todos os
o serviços
s relaciona
ados com o objeto do contra
ato, de ac
cordo com
m as
especificaç
ções estipuladas pela Contratantte;
III - Envidar
E
esfforços no sentido
s
de obter as melhores condições nas negoc
ciações junto a
terceiros e transferir, integralmente, à Contratante, descon
ntos espec
ciais (além dos norm
mais,
as), bonificações, re
eaplicações, prazos especiais
e
d
de pagamento e ou
utras
previstos em tabela
s, cuja neg
gociação deverá
d
ter a presenç
ça obrigató
ória de membro da Administra
ação
vantagens
Pública;
IV - Fa
azer cotação de preços para todo
os os serviços de terc
ceiros e apresentar, no
n mínimo, três
e de
propostas,, com a ind
dicação da mais adequada para sua execuç
ção. Se não houver possibilidad
p
obter três propostas,, a Contrata
ada deve apresentar as
a justificattivas pertinentes, por escrito.
vação prévia da Contrratante, por escrito, para
p
assum
mir despesas de produ
ução,
V - Obtter a aprov
veiculação
o e qualque
er outra rela
acionada co
om este con
ntrato.
VI - Su
ubmeter a subcontrattação de te
erceiros somente para
a a execuç
ção de serv
viços objeto
o do
Contrato, devidamen
nte autoriza
ados no Edital da Tom
mada de Pre
eço, à préviia e expressa anuência da
Contratantte. Nesses
s casos, a Contrata
ada permanece com todas as
s suas res
sponsabilida
ades
contratuais perante a Contratan
nte. A contrratação de serviços ou
o compra de materia
al de emprresas
em que a Contrata
ada, ou se
eus funcionários, ten
nham, dire
eta ou ind
diretamente
e, participa
ação
societária,, ou qualq
quer vínculo comercial, somen
nte poderá
á ser realiizada após
s comunica
ar à
Contratantte esse vínculo e obte
er sua aprov
vação.
VII - Entregar à Contratan
nte, até o dia 10 (d
dez) do mês
m
subseq
quente, um
m relatório das
despesas de produçã
ão e veicullação autorrizadas no mês anterrior e um rrelatório do
os serviços
s em
s mais relevantes para uma avaliação de se
eu estágio.
andamento, estes com os dados
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VIII - Registrar em
e Relatório
os de Atend
dimento todas as reun
niões e tele
efonemas de
d serviço entre
e
ante e a Co
ontratada, com
c
o obje
etivo de torrnar transparentes os entendime
entos havid
dos e
a Contrata
também para
p
que ambas tome
em as prov
vidências necessárias
n
mpenho de suas tareffas e
ao desem
responsab
bilidades. Es
sses relatórrios deverã
ão ser envia
ados pela Contratada
C
p
à Contratante até o prazo
máximo de
d dois dias úteis apó
ós a realiz
zação do co
ontato. Se houver in
ncorreção no
n registro dos
assuntos tratados,
t
a contratante solicitarrá a necess
sária correç
ção, no pra
azo máxim
mo de dois dias
úteis, a co
ontar da data do receb
bimento do respectivo
o relatório.
IX - To
omar provid
dências, im
mediatamen
nte, em cas
sos de alterrações, reje
eições, can
ncelamentos ou
interrupçõ
ões de um ou mais serviços, mediante comunicaçã
ão da Con
ntratante, respeitadas
s as
obrigações
s contratua
ais já assumidas com
m terceiros e os honorários da C
Contratada pelos serv
viços
realizados até a data
a dessas oc
corrências, desde que
e não causa
adas pela p
própria Con
ntratada ou
u por
terceiros por
p ela conttratada.
X - Só
ó divulgar informaçõe
es acerca da prestaç
ção dos se
erviços objjeto deste contrato, que
envolva o nome da Contratante
C
e, mediante
e sua prévia
a e express
sa autorizaç
ção.
P
esc
clarecimentos à Conttratante so
obre eventtuais atos ou fatos desabonadores
XI - Prestar
noticiados que envolv
vam a Conttratada, ind
dependente
emente de solicitação..
N
manter, na vigên
ncia deste contrato, nenhum
n
en
ncargo de p
publicidade
e, promoção
o ou
XII - Não
comunicaç
ção de emp
presa conco
orrente da Contratante
C
e.
XIII - Submeter previamentte à Contra
atante a ev
ventual caução ou utilização destte Contrato
o em
qualquer operação
o
fin
nanceira.
XIV - Manter,
M
durrante a exe
ecução destte contrato, todas as condições d
de habilitaç
ção exigida
as na
Tomada de
e Preço que
e deu orige
em a este ajuste.
a
XV - Cumprir to
odas as le
eis e postturas, fede
erais, esta
aduais e m
municipais pertinente
es e
bilizar-se po
or todos os
s prejuízos decorrente
es de infraç
ções a que houver dado causa, bem
responsab
assim, qu
uando for o caso, a legislação estrange
eira com relação a trabalhos realizados
s ou
distribuído
os no exteriior.
XVI - Cumprir
C
a legislação trabalhista
t
e securitária com rellação a seu
us funcioná
ários e, qua
ando
for o caso,, com relaç
ção a funcio
onários de terceiros
t
co
ontratados.
XVII - Assumir, com exc
clusividade, todos os
s impostos
s e taxas que forem
m devidos em
decorrênciia do objeto deste contrato, bem
m como as contribuiçõ
ões devidas à Previdê
ência Social, os
encargos trabalhistas
t
s, prêmios de seguro e de acide
entes de trrabalho, os
s encargos que venha
am a
ser criado
os e exigido
os pelos poderes púb
blicos e ou
utras despe
esas que se fizerem necessárias ao
cumprimento do obje
eto pactuad
do.
abilizar-se por recolhimentos in
ndevidos ou
u pela omissão total ou parcial nos
XVIII - Responsa
ntos de trib
butos que in
ncidam ou venham a incidir sobrre os serviç
ços contrata
ados.
recolhimen
XIX - Apresentar, quando solicitado pela Con
ntratante, a comprov
vação de estarem
e
se
endo
s
encarg
gos e obriga
ações traba
alhistas, pre
evidenciário
os e fiscais.
satisfeitos todos os seus
eiros,
XX - Administrar e executarr todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terce
ses contrattos perantte terceiros
s e a pró
ópria
bem como responder por todos os effeitos dess
os de contrratação de terceiros, nos estreito
os limites d
de permissão do Edita
al da
Contratantte. Em caso
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Tomada de
d Preço que
q
origino
ou o Conttrato, para
a a execução, total ou parcia
al, de serv
viços
estipulado
os neste in
nstrumento
o, exigir do
os eventua
ais contratados, no que coube
er, as mes
smas
condições do contrato.
XXI - Manter,
M
porr si, por se
eus preposttos e contratados, irre
estrito e to
otal sigilo sobre quaisquer
dados que
e lhe sejam
m fornecidos, sobretu
udo quanto
o à estraté
égia de atuação da Contratante. A
infração a este dispo
ositivo implicará a resc
cisão imediata deste contrato
c
e sujeitará a Contratad
da às
penas lega
ais e às indenizações das
d perdas e danos previstos na legislação ordinária.
XXII - Respond
der perante
e a Contrratante e terceiros por eventtuais preju
uízos e da
anos
decorrente
es de sua demora,
d
om
missão ou erro, na co
ondução do
os serviços de sua res
sponsabilidade,
na veiculação de pub
blicidade ou
u em quaisq
quer serviço
os objeto deste
d
contra
ato.
abilizar-se por
p quaisqu
uer ônus de
ecorrentes de omissõe
es ou erros
s na elabora
ação
XXIII - Responsa
de estimattiva de cus
stos e que redundem em aumen
nto de desp
pesas ou pe
erda de de
escontos pa
ara a
Contratantte.
XXIV - Responsa
abilizar-se pelo ônus
s resultantte de quaiisquer ações, deman
ndas, custo
os e
despesas decorrentes de danos
s causados por culpa ou dolo de
e seus emp
pregados, prepostos e/ou
e
contratado
os, bem como obrigarr-se por qu
uaisquer responsabilid
dades decorrentes de ações judiciais
que lhe ve
enham a ser
s
atribuíd
das por forç
ça de lei, relacionada
as com o c
cumprimento do presente
contrato. Se houver ação traba
alhista env
volvendo os
s serviços prestados, a Contrata
ada adotarrá as
s
de
e preservarr a Contra
atante e d
de mantê-la a salvo
o de
providênciias necessárias no sentido
reivindicaç
ções, dema
andas, queixas ou rep
presentaçõe
es de qualq
quer nature
eza e, não o conseguindo,
se houver condenaçã
ão, reembo
olsará a Con
ntratante as
a importân
ncias que esta tenha sido
s
obrigada a
ntro do prazo improrro
ogável de dez
d dias úte
eis a contarr da data do efetivo pagamento.
pagar, den
XXV - Responderr por qualq
quer ação judicial
j
mo
ovida por terceiros co
om base na
a legislação
o de
ade intelecttual, direito
os de propriedade ou direitos au
utorais, relacionadas com
proteção à proprieda
os serviços
s objeto de
este contratto.
A Contrata
ante, duran
nte a vigênc
cia deste Contrato, co
ompromete--se a:
I - Cum
mprir todos os compromissos fina
anceiros assumidos co
om a Contra
atada.
II - Co
omunicar, por escrito
o, à Contra
atada, toda
a e qualqu
uer orientação acerca
a dos serviços,
excetuado
os os entendimentos orais
o
determ
minados pe
ela urgência
a, que deve
erão ser co
onfirmados,, por
escrito, no
o prazo de vinte
v
quatrro horas úte
eis.
III - Fornecer e colocar
c
à disposição
d
d Contrata
da
ada todos os elementtos e informações que se
ecessários à execução
o dos serviç
ços.
fizerem ne
IV - Pro
oporcionar condições para a boa execução dos serviço
os.
V - Nottificar, form
mal e temp
pestivamentte, a Contrratada sobrre as irregularidades observadas no
cumprimento deste contrato.
c
N
a Contratada
a, por escrito e com
m antecedê
ência, sobrre multas, penalidade
es e
VI - Notificar
quaisquer débitos de sua respon
nsabilidade
e.
S
o pagamento da Con
ntratada qu
uando iden
ntificado attraso superrior a 10 (dez)
VII - Suspender
dias no pa
agamento/rrepasse a te
erceiros, de
e valores desembolsados pela Co
ontratante.. A Contratante
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notificará a Contratada, por escrito,
e
qu
uando desta suspensão de pag
gamentos. A Contratante
dade nos pagamento
p
os apenas quando da
a comprova
ação da re
egularização
o da
retomará a normalid
ação a terc
ceiros.
situação da Contratada com rela
LA OITAVA
A - DAS PENALIDADE
ES E MULT
TAS
CLÁUSUL
Pelo atras
so injustific
cado na ex
xecução do
o Contrato, pela inex
xecução to
otal ou parrcial do ob
bjeto
pactuado, conforme o caso, o Contratan
nte poderá
á aplicar à Contratad
da as segu
uintes sanç
ções,
e Lei, e garantida a prévia defe
esa, sem prejuízo de perda
p
da ga
arantia pre
estada:
previstas em
I - adve
ertência;
II - mu
ulta de 0,5
5% (cinco décimos
d
po
or cento) po
or dia, até o máximo
o de 10% (dez
(
por ce
ento)
sobre o va
alor do Contrato, em decorrência
d
a de atraso injustificad
do no serviç
ço;
III - multa
m
de 20
0% (dez por cento) so
obre o valor total destte Contrato
o, e 10% (d
dez por cen
nto),
sobre o va
alor da parc
cela inexec
cutada, no caso de ine
execução to
otal ou parrcial do mesmo, confo
orme
o caso;
IV - suspensão temporária
a de partic
cipar em licitação e impedime
ento de contratar com a
Administra
ação do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois)
(
anos
s;
V - declaração de inidoneidad
de para liciitar ou conttratar com a Administtração Pública.
LA NONA - DA RESCI
ISÃO
CLÁUSUL
A inexecuç
ção, total ou
o parcial, do Contrato, além das penalidad
des constan
ntes da Clá
áusula ante
erior,
ensejará a sua rescisão por atto unilatera
al e escrito
o da Contrratante, no
os casos en
numerados nos
incisos I a XII e XVIII do art. 78
8 da Lei n° 8.666/93, na forma do
d art. 79 d
da mesma Lei.

Parágrrafo único - Quando a rescisão ocorrer,
o
com base nos
s incisos XIIII a XVII do
d art. 78 da
Lei suprac
citada, sem que tenha havido culpa da Conttratada, serrá esta ress
sarcida dos
s prejuízos,
regularme
ente compro
ovados, que houver so
ofrido, confforme preceitua o § 2ºdo art. 79
9 do mesmo
o
diploma le
egal.

CLÁUSUL
LA DÉCIMA
A - DOS DI
IREITOS DO
D CONTRA
ATANTE NO
N CASO D
DE RESCISÃO
Na hipótes
se de rescisão administrativa do
o presente Contrato, a Contrata
ada reconhe
ece, de log
go, o
direito da Contratantte de adota
ar, no que couberem, as medid
das prevista
as no artigo 80 da Le
ei n°
8.666/93.
LA DÉCIMA
A PRIMEIR
RA - DA LE
EGISLAÇÃO APLICÁ
ÁVEL À EXE
ECUÇÃO DO
D CONTRA
ATO
CLÁUSUL
E OS CAS
SOS OMISS
SOS
O presente
e Contrato fundamentta-se:
I - nos termos da Tomada de
e Preço n° 03/2021 que, simulta
aneamente::
c
do Processo Administrat
A
tivo que a originou;
o
a - constam
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b - não
n
contrarriem o interresse públic
co;
II - nas
s demais de
eterminaçõ
ões das Leis
s n° (s) 12..232/10 e 8.666/93;
8
III - no
os preceitos
s do Direito
o Público;
IV - su
upletivamen
nte, nos prrincípios da Teoria Ge
eral dos Contratos e n
nas disposiç
ções do Direito
Privado.
Parágrrafo Único
o - Os cas
sos omissos e quaisq
quer ajuste
es que se fizerem ne
ecessários, em
decorrênciia deste Contrato,
C
se
erão acord
dados entre
e as parte
es, lavrando-se, na ocasião,
o
Te
ermo
Aditivo.
CLÁUSUL
LA DÉCIMA
A SEGUNDA
A - DAS ALTERAÇÕE
ES
Este instru
umento pod
derá ser altterado na o
ocorrência de quaisqu
uer fatos es
stipulados no
n artigo 65 da
Lei n° 8.66
66/93, desd
de que dev
vidamente comprovad
c
os.
§1° - A Contratad
da fica obrigada a ace
eitar, nas mesmas
m
con
ndições con
ntratuais, os
o acréscim
mos e
supressões que se fizerem ne
ecessários, até o limite legal previsto
p
no
o art. 65, §1º da Le
ei n°
8.666/93, calculado sobre
s
o valor inicial attualizado do contrato..
N
ac
créscimo ou supressã
ão poderá exceder o limite esta
abelecido nesta
n
condiição,
§2° - Nenhum
salvo as supressões
s
do celebrad
dos entre as
a partes, d
de acordo com o art. 65,
resultantes de acord
§2º, II da lei n° 8.66
66/93.
LA DÉCIMA
A TERCEIR
RA - DO AC
COMPANHA
AMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇ
ÇÃO
CLÁUSUL
A Contratante fiscalizará a ex
xecução dos serviços contratado
os e verificará o cum
mprimento das
especificaç
ções técnicas, podend
do rejeitá-lo
os, no todo
o ou em parte, quando não corre
esponderem
m ao
desejado ou
o especific
cado.
§1° - A fiscaliza
ação dos serviços será
s
exerc
cida pela Contratante, através
s de comissão
a exclusivamente para
a tal fim, que terá pod
deres, entre
e outros, para notifica
ar a Contratada
constituída
sobre as irregularida
ades ou falhas que po
orventura venham
v
a ser enconttradas na execução
e
d
deste
contrato.
ção pela Co
ontratante em nada restringe
r
a responsab
bilidade, ún
nica, integrral e
§2° - A fiscalizaç
exclusiva, da Contrattada pela perfeita
p
exe
ecução dos serviços.
da somente
e poderá ex
xecutar qua
alquer tipo de serviço após a aprovação formal
§3° - A Contratad
da Contrattante.
§4° - A não-aceitação de alg
gum serviço, no todo ou em parrte, não implicará a dilação do prazo
p
de entrega
a, salvo exp
pressa conc
cordância da
d Contrata
ante.
§5° - A Contratad
da adotará as providên
ncias neces
ssárias para
a que qualq
quer serviço
o, incluído o de
veiculação
o, considera
ado não ac
ceitável, no todo ou em parte,, seja refeito ou repa
arado, as suas
expensas e nos prazo
os estipulad
dos pela fis
scalização.
ão dos serrviços exec
cutados pella Contrata
ada ou porr seus conttratados nã
ão a
§6° - A aprovaçã
desobrigarrá de sua re
esponsabiliidade quanto à perfeitta execução
o dos serviç
ços contrattados.
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§7° - A ausência de
d comunic
cação por parte
p
da Co
ontratante, referente a irregularid
dade ou fallhas,
não exime
e a Contrata
ada das res
sponsabilida
ades determ
minadas ne
este contrato.
§8° - A Contratad
da permitirá e oferece
erá condiçõ
ões para a mais ampla
a e comple
eta fiscaliza
ação,
durante a vigência deste contra
ato, fornece
endo inform
mações, prropiciando o acesso à documenta
ação
e e aos serv
viços em ex
xecução e atendendo
a
às observações e exig
gências aprresentadas pela
pertinente
fiscalização.
§9° - A Contratad
da se obrig
ga a permittir que a auditoria
a
intterna da C
Contratante e/ou audittoria
externa po
or ela indic
cada tenham acesso a todos os documenttos que dig
gam respeitto aos serv
viços
prestados à Contrata
ante.
atante é fa
acultado o acompanhamento de
d todos o
os serviços
s objeto deste
d
§10° - À Contra
contrato, juntamente
j
e com repre
esentante credenciado
c
o pela Conttratada.
§11° - A Contrattante realiz
zará, seme
estralmente
e, avaliação
o da qualid
dade do attendimento
o, do
nível técniico dos trab
balhos e do
os resultado
os concreto
os dos esfo
orços de comunicação sugeridos pela
Contratada
a, da diverrsificação dos
d
serviço
os prestado
os e dos be
enefícios decorrentes da política
a de
preços porr ela praticada. A avaliação semestral será considerad
da pela Con
ntratante para
p
aquilattar a
necessidad
de de solicitar à Contrratada que melhore a qualidade dos serviço
os prestado
os; para de
ecidir
sobre a conveniênc
c
ia de reno
ovar ou, a qualquer tempo, re
escindir o presente contrato; para
fornecer, quando
q
soliicitado pela
a Contratad
da, declaraç
ções sobre seu desem
mpenho, a fim
f
de servir de
prova de capacitação
c
o técnica em
m licitações
s.
CLÁUSUL
LA DÉCIMA
A QUARTA - DO RECEBIMENTO
O DO OBJE
ETO
O objeto deste Contrato será recebido de
d acordo com o dis
sposto art. 73, I, a e b da Le
ei n°
8.666/93.
LA DÉCIMA
A QUINTA - DO FORO
O
CLÁUSUL
As partes contratan
ntes elegem
m o Foro da Cidade
e de Marac
cás, Estado
o da Bahia
a, como único
ú
estões que porventura
a surgirem na execuç
ção do pres
sente Contrrato,
competentte para dirimir as que
com renún
ncia expressa por qualquer outro
o.
E, por estarem assim
m, justas e Contratad
das, as parttes assinam
m este insttrumento, na
n presença de
has, a fim de
d que prod
duza seus efeitos
e
legais.
02 (duas) testemunh

BA, ____ de
e Outubro de
d 2021.
Maracás/B

U
Uilson
Ven
nâncio Gom
mes de No
ovaes
P
Prefeito
Mun
nicipal

CONTRAT
TADA: ___
_________
________
_________
___

UNHAS:
TESTEMU
I - ______
_________
__________
_________
__________
____
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__________
_________
__________
_________
_____
II - _____

V
VISTO
DA ASSESSO
ORIA JURÍD
DICA
Do expostto, o presente Contra
ato está de acordo co
om as norm
mas vigente
es, preench
hendo todo
os os
requisitos e formaliidades legais, em nada
n
restando contra
ariado os dispositivo
os e todas
s as
exigências
posteriores
s consignad
das na Lei n. 8.666/93, e suas alterações
a
s, e estando
o observad
dos e
cumpridos
s todos os seus limite
es e cláusullas obrigató
órias dos Contratos
C
A
Administrativos, opina
ando,
destarte, esta
e
assess
soria pela concretizaçã
ão desta av
vença.
Maracás
s - Bahia, ___
_
de ____
_________
____de 202
21.
_____
_________
__________
___
Hyone Dos Santtos Ribeiro
pio
Procuradora Geral do Municíp
57/2019
Decreto Nº 35
O
OAB/BA
nº 46.910
4
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