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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2013 
PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
 
Tomada de preços para contratação de AGÊNCIA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICI-
DADE E PROPAGANDA, realizados integradamente, com a-
brangência estadual ou regional, para o Município de Jaciara 
- MT. 

 
 
 

 O MUNICIPIO DE JACIARA estado de mato Grosso, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, designada pela Portaria N.º 03/2013, de 07/01/2013, torna público que fará realizar a Tomada 
de Preços n.º 002/2013, do tipo TÉCNICA E PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nas dependências da Prefeitura Municipal, Av. Antônio Ferreira So-
brinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara, fone (66) 3461-7923, e-mail licitacao@jaciara.mt.gov.br, 
conforme ITEM N.º 1 - Do Objeto e especificações anexas, com as condições previstas neste EDITAL, bem 
como o disposto nas Leis n.º 12.232, de 29 de abril de 2010, e n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações.  O processamento e o julgamento da licitação serão conduzidos pela Comissão Permanente de 
Licitações, que receberá os documentos e as propostas em sessão pública a ser realizada conforme abaixo 
indicado, com exceção do julgamento das propostas técnicas, que será realizado por subcomissão técnica, 
onde a escolha dos membros dar-se-á por sorteio em sessão pública, constituída nos termos do artigo 10 
da Lei Federal n.º 12.232/2010. 
 
DATA: 24/05/2013 
HORA: 08:30 Horas (horário de Mato Grosso) 
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara. 
 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. TOMADA DE PREÇOS para contratação de AGÊNCIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, realizados integradamente, com abrangência estadual, 
ou regional para o Município de Jaciara/MT, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital. 
 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Somente poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS as empresas que satisfaçam as exigências 
do Edital e da Lei n.º 8.666/93, e alterações, não sendo admitida a participação de empresas: (a) sob 
regime falimentar; (b) reunidas em consórcios; (c) que possuam sócio(s), gerente(s) ou diretor(es) que se-
jam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
de Membro ou de servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Município 
de Jaciara/MT; ou (d) que não sejam agências de publicidade e propaganda. 
 

2.2. Também somente participarão deste certame, os licitantes que apresentarem, na hora e local marca-
dos neste Edital, os QUATRO ENVELOPES fechados e indevassáveis, contendo, respectivamente, a pro-
posta técnica (ENVELOPES N.º 1, 2 e 3) e a proposta de preço (ENVELOPE N.º 4). 
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2.3. O Anexo VIII - declaração que não possui parentes em linha reta – deverá ser entregue juntamente 
com os envelopes relacionados nos dispositivos anteriores. O licitante que não prestar tal declaração não 
participará do certame.  
 
2.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar comprovantes dessa qualidade 
no momento da apresentação dos envelopes, sob pena de não gozarem dos benefícios (que couberem a 
este tipo de licitação) de que trata a Lei Complementar n.º 123/06. 
 
2.5. As Empresas deverão protocolar o seu pedido de cadastramento na Prefeitura Municipal de Jaciara-
MT, no Setor de Licitações, com todos os documentos exigidos para o cadastramento até o terceiro dia an-
terior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Para fins de credenciamento dos representantes às sessões licitatórias, deverá ser apresentada à 
Comissão Permanente de Licitações, em original ou cópia autenticada, fora dos envelopes: (a) AUTORI-
ZAÇÃO lavrada nos termos do modelo do Anexo IX; (b) ou procuração pela qual o licitante habilita seu re-
presentante com plenos poderes de decisão, inclusive para renunciar ao direito de interposição de recursos; 
(c) ou documento legal que comprove ser o participante sócio da licitante, com poderes para representá-la. 
 
3.2. O credenciado também deverá apresentar o respectivo documento de identidade. 
 
 

4. DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPES N.º 1, 2 e 3) 
 
 
4.1. A proposta técnica será composta de um plano de comunicação publicitária, pertinente às informações 
expressas no briefing (Anexo II), e de um conjunto de informações referentes ao proponente. 
 
4.2. O plano de comunicação publicitária será composto dos seguintes quesitos: 
 

4.2.1 - raciocínio básico, sob a forma de texto, que apresentará um diagnóstico das ne-
cessidades de comunicação publicitária do Município de Jaciara/MT, a compreensão do proponente sobre o 
objeto da licitação e os desafios de comunicação a serem enfrentados; 

 
4.2.2 - estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto, que indicará e 

defenderá as linhas gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas de comunica-
ção desejadas pelo Município de Jaciara/MT; 

 
4.2.3 - idéia criativa, sob a forma de exemplos de peças publicitárias, que corresponde-

rão à resposta criativa do proponente aos desafios e metas por ele explicitados na estratégia de comunica-
ção publicitária; 

 
4.2.4 - estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente explicitará e justificará a 

estratégia e as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela 
sugerida e em função da verba disponível indicada pela Contratante, apresentada sob a forma de textos, 
tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuí-
das e suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação. 

 
4.3. A capacidade de atendimento do proponente e o nível dos trabalhos por ele realizados para 
seus clientes será avaliado da seguinte forma: 
 

4.3.1 – Apresentação de 01 (uma) campanha publicitária de teor institucional, 
veiculada em âmbito estadual, regional ou nacional, informando o título, as peças, o resumo da mídia 
e do problema que a campanha se propunha a resolver, o período de veiculação e os veículos que 
exibiram a campanha; 
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4.3.2 – quantificação e qualificação (sob a forma de currículo resumido) dos profis-

sionais que serão postos à disposição da Contratante, de maneira discriminada, por setor (estudo e pes-
quisa; planejamento; criação; produção de rádio, cinema e televisão; produção gráfica; mídia e atendimen-
to); 
 
4.4. Será atribuída a pontuação máxima de 100 (cem) pontos à proposta técnica. A Nota Técnica corres-
ponderá a 60% (sessenta por cento) da Nota Final, conforme descrito no subitem 9.4 infra.  
 
4.5. A pontuação para a proposta técnica obedecerá ao disposto no Anexo III deste Edital. 
 
4.6. Serão desclassificadas as propostas que obtiverem Nota Técnica inferior a 60 (sessenta) pontos ou que 
obtiverem nota zero em quaisquer dos subitens a serem pontuados. 
 
4.7. Se a Proposta Técnica for desclassificada, será devolvido ao licitante, ainda fechado e após o total es-
gotamento da fase recursal relativa ao julgamento das propostas técnicas, o ENVELOPE DE N.º 4 - PRO-
POSTA DE PREÇO, nos termos do artigo 46, inciso IV da Lei n.º 8666/93. 
 
4.8. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á obedecendo a seguinte ordem: 
 

a) Serviços prestados por empresas brasileiras, de capital nacional; 
 

b) Serviços prestados por empresas brasileiras. 
 
4.9. Persistindo o empate, a escolha da(s) vencedora(s) será feita através de sorteio, em horário e local a 
serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser realizado este sorteio na própria 
sessão; 
 
4.10. A Comissão Permanente de Licitação submeterá sua decisão ao Departamento Jurídico para posteri-
ormente remeter à autoridade competente para fins de homologação para posterior adjudicação do seu 
objeto ao primeiro classificado, se outra não for sua decisão. 
 
 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N.º 04) 
 
5.1. Da proposta de preços constará, sob pena de desclassificação:  
 

(a) o percentual de desconto sobre a tabela de preços do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado do Mato Grosso, para os serviços que serão executados pelo pessoal e/ou com 
recursos próprios da Agência (custos internos, sem envolvimento de terceiros); 

 
(b) o percentual de desconto sobre os honorários de 15% (quinze por cento), incidente 

sobre os custos de produção realizada por terceiros ou custo efetivo dos serviços e/ou suprimentos contra-
tados, decorrente de estudos ou criação intelectual da licitante; 
 

(c) o percentual de desconto sobre os honorários de 10% (dez por cento), incidente 
sobre os custos de produção realizada por terceiros ou o custo efetivo dos serviços e/ou suprimentos con-
tratados, quando a responsabilidade da agência limitar-se à a contratação ou pagamento do serviço e/ou 
suprimento; 
 

(d) declaração de que os percentuais de desconto ofertados abrangem todos os custos 
necessários para a realização dos serviços, incluindo impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, ad-
ministração, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispen-
sáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação; 

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
 

TP n.º 002/2013 publicidade - 4 

(e) declaração sobre o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, a contar da data da abertura do Envelope N.º 01. 
 
5.2. A licitante deverá indicar nome, nacionalidade, estado civil, profissão, cargo/função exercido, CPF/MF, 
Cédula de Identidade Civil e domicílio da pessoa que, em caso de ser julgada vencedora, irá assinar o Con-
trato. 
 
5.3. Será atribuída a pontuação máxima de 100 (cem) pontos à proposta de preços. A Nota de Preço cor-
responderá a 40% (quarenta por cento) da Nota Final, conforme descrito no sub-ítem 9.4 infra.  
 
5.4. A pontuação para a proposta de preços obedecerá ao disposto no Anexo III deste Edital. 
 
5.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á obedecendo a seguinte ordem: 
 

a) Serviços prestados por empresas brasileiras, de capital nacional; 
 

b) Serviços prestados por empresas brasileiras. 
 
5.6. Persistindo o empate, a escolha da(s) vencedora(s) será feita através de sorteio, em horário e local a 
serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser realizado este sorteio na própria 
sessão; 
 
5.7. A Comissão Permanente de Licitação submeterá sua decisão ao Departamento Jurídico para posteri-
ormente remeter à autoridade competente para fins de homologação para posterior adjudicação do seu 
objeto ao primeiro classificado, se outra não for sua decisão. 
 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO 
 
6.1. A Proposta Técnica será apresentada em três envelopes distintos. 
 
6.1.1. O Envelope nº 1 conterá a Via Não Identificada do Plano de Comunicação Publicitária (Raciocí-
nio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Idéia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia) da 
Proposta Técnica, não podendo ter nenhuma identificação na parte externa, para preservar – até a abertura 
do Envelope nº 2 – o sigilo quanto à autoria do Plano de Comunicação Publicitária. 
 
6.1.1.1. A Comissão Permanente de Licitações só aceitará o Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 
Identificada que estiver acondicionado no Envelope nº 1, fornecido obrigatoriamente pela CPL/JAC, deven-
do ser retirado pelos interessados em participar da presente licitação, até o segundo dia útil anterior à data 
prevista para a sessão de abertura da licitação, das 8h às 11h e das 13h às 17h, sito à Av. Antônio Ferreira 
Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara. 
 
6.1.1.2. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada deverá ser redigido em língua portu-
guesa – salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente –, com clareza, sem emendas ou rasuras, e 
ser elaborado da seguinte forma: 
 

a) em papel A4, branco; 
 

b) com espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda; 
 

c) sem recuos nos parágrafos e linhas subseqüentes; 
 

d) com textos justificados; 
 

e) com espaçamento “simples” entre as linhas; 
 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
 

TP n.º 002/2013 publicidade - 5 

f) com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior direito da pági-
na; 

 
g) em caderno único; 

 
h) sem identificação da licitante. 

 
6.1.1.2.1. As especificações do subitem 6.1.1.2 aplicam-se, no que couber, ao quesito Idéia Criativa. 
 
6.1.1.2.2. As tabelas, gráficos e planilhas da estratégia de mídia e não mídia poderão ter fontes e tamanhos 
de fonte habitualmente utilizados nesses documentos. 
 
6.1.1.3. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada não poderá ter informação, marca, 
sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que identifique sua autoria. 
 
6.1.1.4. Os exemplos de peças mencionados na Idéia criativa, sem nenhuma identificação de sua autoria, 
devem ter formatos compatíveis com suas características e adequar-se ao tamanho do Envelope nº 1. 
 
6.1.2. O Envelope n.º 2 conterá a Via Identificada do Plano de Comunicação Publicitária da Proposta 
Técnica, expondo as seguintes informações: 
  
  Envelope nº 2 
  Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada 
(Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária e Estratégia de Mídia e Não Mídia) 
  Nome empresarial e CNPJ da licitante 
  Tomada de Preços nº 002/2013 
 
6.1.2.1. O Envelope nº 2 será providenciado pela licitante e pode ser constituído de embalagem adequada 
às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até a sua 
abertura. 
 
6.1.2.2. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, sem a Idéia Criativa, deverá constituir-se 
em uma cópia da via não identificada com a identificação da licitante e ser datado e assinado na última pá-
gina e rubricado nas demais, por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus 
atos constitutivos, devidamente identificado.  
 
6.1.3. O Envelope n.º 3 conterá as demais informações integrantes da Proposta Técnica (Capacidade 
de Atendimento e nível dos trabalhos), expondo as seguintes informações: 
 
  Envelope nº 3  
  Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento e nível dos trabalhos 
  Nome empresarial e CNPJ da licitante 
  Tomada de Preços nº 002/2013 
 
6.1.3.1. O Envelope nº 3 será providenciado pela licitante e pode ser constituído de embalagem adequada 
às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até a sua 
abertura. 
 
6.1.3.2. O Envelope nº 3 e os documentos nele acondicionados (Capacidade de Atendimento e nível dos 
trabalhos) não poderão conter informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que conste do 
Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada (Envelope nº 1) e que permita identificar a autoria 
deste antes da abertura do Envelope nº 2. 
 
6.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada no Envelope nº 4, expondo as seguintes informa-
ções: 
 
  Envelope nº 4 
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  Proposta de Preços 
  Nome empresarial e CNPJ da licitante 
  Tomada de Preços nº 002/2013 
 
6.2.1. O Envelope nº 4 será providenciado pela licitante e pode ser constituído de embalagem adequada às 
características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até a sua abertu-
ra. 
 
6.2.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme o formulário-modelo constante do ANEXO IV 
ou em papel que identifique a licitante, datilografada ou impressa por meio eletrônico (não podendo ser ma-
nuscrita, portanto), contendo todo o conteúdo do subitem 5.1, além de: 
(a) ser redigida em língua portuguesa – salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente –, com clareza, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas,  
(b) ter suas páginas numeradas sequencialmente,  
(c) e ser datada e assinada por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos 
constitutivos, devidamente identificado. 
 
6.3. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no Envelope nº 5, expondo as seguintes 
informações: 
 
  Envelope nº 5 
  Documentos de Habilitação 
  Nome empresarial e CNPJ da licitante 
  Tomada de Preços nº 002/2013 
 
6.2.1. O Envelope nº 5 será providenciado pela licitante e pode ser constituído de embalagem adequada às 
características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até a sua abertu-
ra. 
 
6.2.2. No Envelope nº 5 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em única via medi-
ante Carta de Apresentação (ANEXO X), todos os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Qualificação 
Técnica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal (dispostos no ítem 7. Da Habilitação), 
devidamente autenticados. 
 

7. DA HABILITAÇÃO: 
 
 
7.1. Os licitantes, deverão apresentar, até à data aprazada para o recebimento dos documentos de habilita-
ção, perante a Comissão Permanente de Licitações, os seguintes itens: 
 
 a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratan-
do de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; ou 

 a.1) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de direto-
ria em exercício; ou 

 a.2) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona-
mento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

 b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 c) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 d) certidões negativas (ou positivas com efeitos de negativa), expedidas pela Fazenda Pública 
Federal, pela Fazenda Pública Estadual e pela Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
referente a todo e qualquer tributo, inclusive em relação à divida ativa tributária; 
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 e) prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – 
CND); 

 f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certi-
dão de Regularidade de Situação); 

 g) certidão negativa de falência e/ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 h) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2010), já exigí-
veis e apresentados na forma da lei (assinados pelo contabilista e pelo titular ou representante legal da en-
tidade, acompanhados do Termo de Abertura do Livro Diário e das respectivas NOTAS EXPLICATI-
VAS), vedada sua substituição por balancetes ou balanço provisório, que comprovem a boa situação finan-
ceira da empresa, de acordo com as instruções e procedimentos para avaliação da capacidade financeira 
de licitantes, elaborados pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, e adotados no âmbito da 
Administração Pública Estadual pelo Decreto n.º 36.601, de 10 de abril de 1996; 

 OBSERVAÇÃO -- As contas contábeis poderão ser atualizadas por índices oficiais, quando en-
cerradas a mais de três meses da data de apresentação da proposta, hipótese em que deverá ser apresen-
tado, em anexo, a memória do cálculo. 

 

 i) declaração, nos exatos termos do Anexo VI, firmada pelo licitante ou seu representante 
legal (Lei n.º 8.666/93, art. 32, § 2.º); 

 j) quanto à qualificação técnica: 

j.1) no mínimo, um atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, atestando a qualidade dos serviços oferecidos pela licitante, em atividade pertinente e compatível 
em características com o objeto da presente licitação; 

j.2) no mínimo, um atestado, fornecido por Veículo de Comunicação, de abran-
gência estadual, regional ou nacional, informando o fiel cumprimento, por parte da licitante, dos compromis-
sos por ela assumidos em nome de seus clientes;  

j.3) declaração de que a empresa dispõe, e manterá durante toda a vigência do 
contrato, caso venha a sagrar-se vencedora, dos departamentos indispensáveis ao funcionamento de uma 
agência de publicidade e propaganda, entendidos como: atendimento, criação, mídia, produção RTVC, pro-
dução gráfica, design gráfico e administrativo;  

j.4) alvará de localização, ou outro documento, que comprove ter a licitante sede, 
filial, sucursal ou escritório de representação em Jaciara ou declaração comprometendo-se a, caso venha a 
sagrar-se vencedora do certame, instalar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do 
contrato, filial, sucursal ou escritório de representação em Jaciara, com estrutura técnica e operacional sufi-
ciente para atender aos fins e objetivos da presente licitação. 

 l) certificado de qualificação técnica de funcionamento, obtido perante o Conselho Executivo das 
Normas-Padrão (CENP) ou entidade equivalente legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora 
das condições técnicas de agências de propaganda. 
 
 m) declaração de que observa a vedação do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal, 
estando em situação regular perante o Ministério do Trabalho (Anexo VII). 
 
 n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 
 
7.2. As certidões negativas que não tenham prazo de validade expressa no documento, ou fixado em lei 
federal, serão tidas como válidas pelo prazo de noventa (90) dias, contado da data de sua emissão. 
 
7.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, pela publicação em órgão da imprensa oficial ou por servidor 
da Administração. Nesta última hipótese, a licitante deverá apresentar, na reunião de abertura dos docu-
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mentos de habilitação, os respectivos originais à Comissão Permanente de Licitação que, após conferi-los 
os autenticará, se for o caso; 
 
7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão juntar comprovantes dessa qualidade no 
momento determinado pelos subitens 8.20.1 ou 8.20.2 para a entrega dos demais documentos de habilita-
ção, sob pena de não gozarem dos privilégios de que trata a Lei Complementar n.º 123/06.  
 

8. DO PROCEDIMENTO 
 
8.1. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na 
presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, a Comissão Permanente de Licitações 
receberá os ENVELOPES N.º 1, N.º 2, N.º 3, N.º 4 e N.º 5, devidamente fechados e indevassáveis. 
 
8.2. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes após o prazo estabelecido neste Edital. 
 
8.3. Entregues os envelopes, fica vedada a desistência, a retificação ou alteração de documentos ou pro-
postas, salvo, em relação à desistência, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão. 
 
8.4. Os integrantes da subcomissão técnica de que trata o subitem 8.10 deste Edital não poderão participar 
da sessão de recebimento e abertura dos envelopes com as propostas técnicas e de preços. 
 
8.5. Os envelopes padronizados com a via não identificada do plano de comunicação publicitária só serão 
recebidos pela Comissão Permanente de Licitações se não apresentarem informação, marca, sinal, etiqueta 
ou qualquer outro elemento capaz de identificar a licitante. Sendo o caso de haver elemento identificador, a 
Comissão Permanente de Licitações não receberá os envelopes. 
 
8.5.1. A Comissão Permanente de Licitações não lançará nenhuma informação, marca, sinal, etiqueta ou 
qualquer outro elemento capaz de identificar a licitante nos envelopes padronizados da via não identificada 
do plano de comunicação publicitária.  
 
8.6. ABERTURA ENVELOPE N.º 1: A Comissão Permanente de Licitações procederá à abertura dos Enve-
lopes de N.º 1 (via não identificada da proposta técnica). 
 
8.6.1. A Comissão Permanente de Licitações não lançará nenhuma informação, marca, sinal, etiqueta ou 
qualquer outro elemento capaz de identificar a licitante nos documentos que compõem a via não identificada 
do plano de comunicação publicitária.  
 
8.6.2. Os documentos que compõem o Envelope n.º 1 serão rubricados pelos presentes e pelos membros 
da Comissão Permanente de Licitações. 
 
8.6.3. Será desclassificada e ficará impedida de participar do restante do certame a licitante cujos documen-
tos que compõem o Envelope n.º 1 contiverem informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemen-
to que identifique a sua autoria em momento anterior à abertura do Envelope n.º 2. 
 
8.6.4. Os documentos que compõem o Envelope de n.º 1 serão realocados nos seus invólucros respectivos, 
e aguardarão a providência de que trata o subitem 8.10 deste Edital. 
 
8.7. ABERTURA ENVELOPE N.º 3: A Comissão Permanente de Licitações procederá à abertura dos Enve-
lopes de N.º 3 (demais informações da proposta técnica). 
 
8.7.1. É vedada aos licitantes a aposição, no Envelope n.º 3 e/ou nos documentos nele contidos, de infor-
mação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que possibilite identificar a autoria do plano de 
comunicação publicitária, em qualquer momento anterior à abertura do Envelope n.º 2.  
 
8.7.2. Os documentos que compõem o Envelope n.º 3 serão rubricados pelos presentes e pelos membros 
da Comissão Permanente de Licitações. 
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8.7.3. Será desclassificada e ficará impedida de participar do restante do certame a licitante que desrespei-
tar o disposto no subitem 8.7.1 deste Edital. 
 
8.7.4. Os documentos que compõem o Envelope de n.º 3 serão realocados nos seus invólucros respectivos 
e colocados em envelope único, rubricado pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão, que os 
manterá sob sua guarda e responsabilidade, até o momento de repassá-los à subcomissão técnica de que 
trata o subitem 8.10 deste Edital. 
 
8.8. Os envelopes 2 e 4, ainda fechados, serão colocados em envelope único, rubricado pelos licitantes 
presentes e pelos membros da Comissão, que os manterá sob sua guarda e responsabilidade. 
 
8.9. Da sessão que receber os Envelopes de N.º 01 a 04, será lavrada ata circunstanciada que mencionará 
todos os licitantes, as impugnações feitas e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licita-
ção, reservando-se, porém, a Comissão Permanente de Licitações, o direito de levá-las ou não em conside-
ração, devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes. 
 
8.10. ANÁLISE TÉCNICA ENVELOPE N.º 1: Encerrada a reunião, os Envelopes de n.º 1, com seus conte-
údos, serão repassados à subcomissão técnica, constituída nos termos do artigo 10 da Lei Federal n.º 
12.232/2010, mediante termo de recebimento assinado por todos os seus membros, cabendo-lhe: 
 
 (a) analisar individualizadamente e julgar o conteúdo das propostas técnicas (vias não identifica-
das dos planos de comunicação publicitária), desclassificando aquelas que desatenderem à lei ou ao pre-
sente instrumento convocatório; 
 
 (b) elaborar planilhas com as pontuações de cada membro da subcomissão para os quesitos de 
cada proposta e planilha totalizadora da pontuação de quesitos e subquesitos; 
 
 (c) elaborar ata de julgamento das propostas e encaminhá-la, juntamente com as planilhas, os 
Envelopes de n.º 1 com seus conteúdos e a justificativa escrita das razões que fundamentaram as pontua-
ções em cada caso, à Comissão Permanente de Licitações. 
 
8.10.1. A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética da pontuação da cada membro da sub-
comissão técnica. 
 
8.10.2. A subcomissão técnica prevista no subitem 8.10 reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sem-
pre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação 
máxima do quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com 
os critérios objetivos postos no instrumento convocatório. 
 
8.10.3. No caso do subitem 8.10.2, persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do 
quesito, os membros da subcomissão técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão 
registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será 
assinada por todos os membros da subcomissão e passará a compor o processo da licitação. 
 
8.10.4. Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições do ins-
trumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas 
que ficarão acondicionadas em invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da subcomissão 
técnica prevista no subitem 8.10, até que expirem os prazos para interposição de recursos relativos a essa 
fase da licitação.  
 
8.10.5. O disposto no subitem 8.10.4 não se aplica aos casos em que o descumprimento resulte na identifi-
cação do proponente antes da abertura do Envelope de N.º 2. 
 
8.10.6. Se a subcomissão técnica prevista no subitem 8.10 verificar a existência de informação, marca, si-
nal, etiqueta ou qualquer outro elemento que identifique a autoria da proposta técnica em momento anterior 
à abertura do Envelope n.º 2 e que não tenha sido constatado antes pela Comissão Permanente de Licita-
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ções e/ou pelos licitantes que a rubricaram, deverá registrar o fato em ata, a fim de que a Comissão Perma-
nente de Licitações adote as providências do subitem 8.6.3. 
 
8.11. ANÁLISE TÉCNICA ENVELOPE N.º 3: Recebidos os documentos referidos no subitem 8.10.c, a Co-
missão Permanente de Licitações os manterá sob sua guarda e responsabilidade, até o momento da aber-
tura do Envelope de n.º 2. Ato contínuo, o envelope único referido no subitem 8.7.4 será aberto e os Enve-
lopes de n.º 3, com seus conteúdos, serão repassados à subcomissão técnica prevista no subitem 8.10, 
mediante termo de recebimento assinado por todos os seus membros, cabendo-lhe: 
 
 (a) analisar individualizadamente e julgar o conteúdo das propostas técnicas (demais documen-
tos das propostas técnicas), desclassificando aquelas que desatenderem à lei ou ao presente instrumento 
convocatório; 
 
 (b) elaborar planilhas com as pontuações de cada membro da subcomissão para os quesitos de 
cada proposta e planilha totalizadora da pontuação de quesitos e subquesitos; 
 
 (c) elaborar ata de julgamento das propostas e encaminhá-la, juntamente com as planilhas, os 
Envelopes de n.º 3 com seus conteúdos e a justificativa escrita das razões que fundamentaram as pontua-
ções em cada caso, à Comissão Permanente de Licitações. 
 
8.11.1. A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética da pontuação da cada membro da sub-
comissão técnica. 
 
8.11.2. A subcomissão técnica prevista no subitem 8.10 reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sem-
pre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação 
máxima do quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com 
os critérios objetivos postos no instrumento convocatório. 
 
8.11.3. No caso do subitem 8.11.2, persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do 
quesito, os membros da subcomissão técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão 
registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será 
assinada por todos os membros da subcomissão e passará a compor o processo da licitação. 
 
8.11.4. Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições do ins-
trumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas 
que ficarão acondicionadas em invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da subcomissão 
técnica prevista no subitem 8.10, até que expirem os prazos para interposição de recursos relativos a essa 
fase da licitação.  
 
8.11.5. O disposto no subitem 8.11.4 não se aplica aos casos em que o descumprimento resulte na identifi-
cação do proponente antes da abertura do Envelope de N.º 2. 
 
8.11.6. Se a subcomissão técnica prevista no subitem 8.10 verificar a existência de informação, marca, si-
nal, etiqueta ou qualquer outro elemento que possibilite identificar a autoria do plano de comunicação publi-
citária em momento anterior à abertura do Envelope n.º 2 e que não tenha sido constatado antes pela Co-
missão Permanente de Licitações e/ou pelos licitantes que a rubricaram, deverá registrar o fato em ata, a 
fim de que a Comissão Permanente de Licitações adote as providências do subitem 8.7.3. 
 
8.12. Recebidos os documentos referidos no subitem 8.11.c, a Comissão Permanente de Licitações os man-
terá sob sua guarda e responsabilidade, até o momento da abertura do Envelope de n.º 2, que será realiza-
da no prosseguimento da sessão para a qual serão convocados todos os licitantes. 
 
8.13. ABERTURA ENVELOPE N.º 2: Aberta a sessão a que alude o subitem anterior, a Comissão Perma-
nente de Licitações poderá adotar o seguinte roteiro: 
 
 (a) se for o caso, divulgar as desclassificações previstas pelos subitens 8.10.6 e 8.11.6; 
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 (b) abrir os Envelopes de N.º 02; 
 
 (c) cotejar as vias não identificadas (Envelope nº 1) com as vias identificadas (Envelope nº 2) do 
Plano de Comunicação Publicitária para a identificação de sua autoria; 
 
 (d) elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas pela subcomissão técnica prevista no 
subitem 8.10 às Propostas Técnicas, constituídas dos quesitos estabelecidos pelo Anexo III deste Edital; 
 
 (e) proclamar o resultado de julgamento geral das Propostas Técnicas, divulgando-se as propos-
tas desclassificadas com base nos critérios estabelecidos no instrumento convocatório e a ordem decres-
cente de classificação. 
 
8.14. Do prosseguimento da sessão de que trata o subitem 8.13, será lavrada ata circunstanciada que men-
cionará todos os licitantes, as impugnações feitas e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da 
licitação, reservando-se, porém, a Comissão Permanente de Licitações, o direito de levá-las ou não em 
consideração, devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes. 
 
8.15. A intimação dos licitantes sobre o julgamento das propostas técnicas dar-se-á pessoalmente, se todos 
os respectivos representantes estiverem presentes, ou por intermédio de publicação do resultado no Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso.  
 
8.16. RECURSO PROPOSTA TÉCNICA: O prazo para interposição de recursos quanto ao julgamento das 
propostas técnicas será de cinco dias úteis, contados da sessão de que trata o subitem 8.13 ou da publica-
ção do resultado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
 
8.16.1. Além das atribuições previstas nos subitens 8.10 e 8.11, à subcomissão técnica prevista no subitem 
8.10 caberá manifestar-se em caso de eventuais recursos de licitantes relativos ao julgamento das propos-
tas técnicas, se solicitado pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
8.16.2. Tendo havido renúncia expressa da interposição de recurso por todos os licitantes, o procedimento 
terá prosseguimento na mesma sessão. 
 
8.16.3. Não tendo sido interposto recurso ou tendo sido julgados os recursos interpostos, será realizado o 
prosseguimento da sessão para o qual serão convocados todos os licitantes. Desta convocação, constará o 
resultado do julgamento dos recursos. 
 
8.17. ABERTURA ENVELOPE N.º 4: No prosseguimento da sessão, a Comissão Permanente de Licitações 
poderá adotar o seguinte roteiro: 
 
 (a) devolver os Envelopes de N.º 04, ainda fechados e mediante recibo, aos licitantes desclassi-
ficados; 
 
 (b) abrir o Envelope de N.º 04, cujos documentos serão rubricados pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos presentes; 
 
 (c) julgar as propostas de preços, atribuindo-lhes as notas conforme estabelece o Anexo III deste 
edital, e, sendo o caso, desclassificando aquelas que não atenderem o exigido pelo instrumento convocató-
rio; 
 
 (d) elaborar classificação geral, conforme previsão do subitem 9.1 deste edital, declarando ven-
cedor o licitante que tenha feito a maior Nota Final pela composição das notas técnica e de preço. 
 
8.18. Do prosseguimento da sessão de que trata o subitem 8.17, será lavrada ata circunstanciada que men-
cionará todos os licitantes, as impugnações feitas e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da 
licitação, reservando-se, porém, a Comissão Permanente de Licitações, o direito de levá-las ou não em 
consideração, devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes. 
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8.19. A intimação dos licitantes sobre o julgamento das propostas de preço dar-se-á pessoalmente, se todos 
os respectivos representantes estiverem presentes, ou por intermédio de publicação do resultado no Diário 
Oficial de Mato Grosso.  
 
8.20. RECURSO PROPOSTA DE PREÇO: O prazo para interposição de recursos quanto ao julgamento 
das propostas de preço será de cinco dias úteis, contados da sessão de que trata o subitem 8.17 ou da 
publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
 
8.20.1. ENTREGA DOCUMENTOS HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.º 5: Tendo havido renúncia expressa 
da interposição de recurso por todos os licitantes, a Comissão Permanente de Licitações imediatamente 
convocará os licitantes classificados no julgamento final das propostas para apresentarem os documentos 
de habilitação no prazo de até cinco dias úteis. 
 
8.20.2. Não tendo sido interposto recurso ou tendo sido julgados os recursos interpostos, será realizado o 
prosseguimento da sessão para o qual serão convocados todos os licitantes, ocasião em que deverão os 
classificados apresentarem os documentos de habilitação. Desta convocação, constará o resultado do jul-
gamento dos recursos. 
 
8.21. No prosseguimento da sessão, a Comissão Permanente de Licitações examinará os documentos exi-
gidos por este Edital, decidindo acerca da habilitação ou inabilitação dos licitantes. 
 
8.22. A intimação dos licitantes sobre o julgamento dos documentos de habilitação dar-se-á pessoalmente, 
se todos os respectivos representantes estiverem presentes, ou por intermédio de publicação do resultado 
no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
 
8.23. RECURSO DOCUMENTOS HABILITAÇÃO: O prazo para interposição de recursos quanto aos do-
cumentos de habilitação será de cinco dias úteis, contados da sessão de que trata o subitem 8.21 ou da 
publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
 
8.24. Os envelopes que não forem retirados pelos licitantes desclassificados no prazo de trinta (30) dias do 
trânsito em julgado administrativo, serão inutilizados. 
 
 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
 
9.1. As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste Edital serão classifica-
das pela ordem decrescente das notas finais, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços, sendo de-
clarada vencedora a licitante que obtiver maior Nota Final (NF). 
 
9.2. A Nota Técnica (NT) será atribuída pelo somatório de pontos auferidos pelos licitantes em cada um dos 
pontos de avaliação e nos valores estabelecidos no Anexo III deste edital. 
 
9.3. A Nota de Preço (NP) será atribuída pelo somatório de pontos auferidos pelos licitantes em cada um 
dos pontos de avaliação e nos valores estabelecidos no Anexo III deste edital. 
 
9.4. As proporções correspondentes às propostas técnicas e de preços são as seguintes: 

 
 Melhor técnica - 60 % (sessenta por cento); 
 Melhor preço - 40 % (quarenta por cento). 

 
9.5. A Nota Final será atribuída segundo a fórmula: 

 
 NF = 0,6 x NT + 0,4 x NP 

 
 onde  

 
 NF = nota final; 
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 NT = nota da proposta técnica; 
 NP = nota da proposta de preço. 
 
 

10. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
10.1. Será desclassificada a proposta do licitante: 
 
 a) que não atender às exigências deste Edital e seus anexos ou deixar de prestar informações 
complementares quando solicitadas; 
 b) cuja Proposta Técnica não atingir a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos; 
 c) cuja Proposta de Preço não contemplar todas as alíneas previstas no subitem 5.1 deste edital 
ou ofertar valores inferiores aos constantes dos subitens 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1 do Anexo III deste edital. 
 
 
10.2. Na hipótese de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, poderá 
ser fixado aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de ou-
tras propostas escoimadas das causas referidas neste item, conforme determina a legislação pertinente. 
 
 

11. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 O prazo para o desenvolvimento e entrega final de cada tarefa deverá obedecer ao disposto nos 
Anexos I e V deste Edital. 
 
 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. De todos os atos praticados no curso do procedimento licitatório, caberá recurso nos termos do que 
dispõe o artigo 109, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, devidamente protocolado na 
Comissão Permanente de Licitações do Município de Jaciara/MT, Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, 
Bairro Centro, cidade de Jaciara, em horário de expediente normal (segunda a sexta- feira, das 8h às 11h e 
das 13 às 17h). 
 
12.2. O Recorrente deverá apresentar a petição de recurso, acompanhada de mídia digital (CD), contendo o 
respectivo arquivo. 
 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO 
 
 A adjudicação será feita ao licitante vencedor, por meio de contrato, cuja minuta consta deste 
Edital – seu Anexo V. 
 
 

14. DAS PENALIDADES 
 
 As penalidades são as previstas na minuta de Contrato objeto do ANEXO V. 
 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) VENCEDORA(S) 
 
 Prestar os serviços objeto desta licitação dentro dos prazos e condições da proposta aceita, nos 
exatos termos da lei, do edital (e seus Anexos) e do contrato (Anexo V). 
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16. DO PAGAMENTO E DA REMUNERAÇÃO 
 
16.1. As condições de pagamento são as estabelecidas na minuta de contrato constante do ANEXO V. 
 
16.2. Além da remuneração prevista com base na proposta de preços, a Contratada fará jus ao desconto-
padrão de agência concedido pelos veículos de comunicação, em conformidade com o artigo 11 da Lei n.º 
4.680/65.  
 
16.3. Poderão os licitantes prever descontos, nos termos da alínea “d”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
 

17. DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
17.1. Para fazer uso dos benefícios (que couberem a este tipo de licitação) de que trata a Lei Complementar 
n. 123/06, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão, sob pena de preclusão: 
 
 (a) comprovar sua condição por ocasião da apresentação dos envelopes, item 2.4 do Edital; 
 
 (b) ter representante credenciado e presente na sessão de julgamento das propostas de preço; 
 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1. Será desclassificado o licitante que deixar de atender as exigências contidas neste edital e seus ane-
xos ou deixar de prestar informações complementares quando solicitadas. 
 
18.2. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de propostas à 
presente Tomada de Preços. 
 
18.3. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
 
18.4. É facultado à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos 
adicionais aos licitantes. 
 
18.5. A simples participação nesta licitação implica aceitação plena das condições estipuladas no edital. 
 
18.6. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
assinar o Contrato (Anexo V), sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 
18.7. Ocorrendo a hipótese prevista no item 18.6, o objeto da licitação poderá ser adjudicado aos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições propostas pelo licitante vencedor, inclu-
sive quanto a percentuais de descontos e prazos. 
 
18.8. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitações, e 
entregues protocolados dentro dos prazos previstos na Lei n.º 8.666/93, e alterações, por fac-símile (66) 
3461-7923, por e-mail licitacao@jaciara.mt.gov.br, ou pessoalmente Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 
1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara. 
 
18.9. As despesas correrão por conta das Seguintes Unidades Orçamentárias: 
 
01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito 
01.03.01.04.122.0002.2051.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Gestão e Controle  
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01.04.01.04.122.0003.2226.0000.3.3.90.39  – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Finanças 
01.05.03.12.361.0015.2070.3.3.90.39  – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – Sec. de 
Educação 
01.06.01.15.452.0017.2216.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Infra-Estrutura  
01.06.02.17.544.0021.2223.0000. 3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Departamento de Água e Esgoto  
01.07.01.04.122.0002.2024.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Governo 
01.08.01.18.541.0008.2215.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Fundo Municipal de Saúde  
01.08.03.10.122.0009.2204.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Saúde e Meio Ambiente  
01.09.01.04.691.0005.2212.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Desenvolvimento Econômico 
01.09.02.23.695.0006.2105.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. Adjunta de Turismo  
01.10.03.08.244.0024.2084.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Gestão Social 
 
18.10. Fazem parte deste edital os seguintes anexos: 
 
 (a) Anexo I – Especificações Técnicas; 
 (b) Anexo II – Briefing; 
 (c) Anexo III – Pontuação para julgamento das propostas técnica e de preços; 
 (d) Anexo IV – Formulário-modelo para apresentação da proposta de preços; 
 (e) Anexo V – Minuta do Contrato; 
 (f) Anexo VI – Declaração de Idoneidade (Lei n.º 8.666/93, art. 32, § 2.º); 
 (g) Anexo VII – Declaração de comprovação de regularidade perante o Ministério do Trabalho; 
 (h) Anexo VIII – Declaração que não possui parentes em linha reta; 
 (i) Anexo IX – Autorização para participar da licitação. 
 
18.11. Fica eleito o Foro de Jaciara para dirimir quaisquer questões oriundas do procedimento licitatório 
previsto neste edital. 
 

Jaciara/MT, 01 de março de 2013. 
 
 
 
 
 
 

Ana Cláudia Nascimento Silva Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 
PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
 

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
- ESPECIFICAÇÕES – 

 
 
1. OBJETO  
 
 Contratação de AGÊNCIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICI-
DADE E PROPAGANDA, realizados integradamente, com abrangência estadual, para o Município de Jacia-
ra, Estado de Mato Grosso. 
 
 
2. MOTIVAÇÃO  
 
 Ciente do fato de que, para ser reconhecida, uma instituição necessita comunicar, de forma clara 
e inequívoca, aquilo que faz e os caminhos futuros que pretende trilhar, o Município de Jaciara, Estado de 
mato Grosso, está desenvolvendo diversas ações voltadas a aperfeiçoar os mecanismos de comunicação 
interna e externa, em consonância com os objetivos “Aperfeiçoar a comunicação interna” e “Intensificar a 
comunicação do ente publico com a sociedade”, consolidados no Mapa Estratégico da Instituição. 
 
 Baseado em diagnóstico realizado pela Assessoria de Comunicação sobre a área de comunica-
ção da Instituição, constatou-se que a sociedade Jaciarense necessita de uma maior divulgação dos atos 
de governo e de gestão devido a sua relevância social. 
 
 Considerando, então, a necessidade de dar maior visibilidade e esclarecimento à sociedade das 
atribuições e áreas de atuação da administração publica, bem como informar melhor aos seus membros e 
servidores as ações que vem desenvolvendo, busca-se a contratação de empresa especializada para esse 
serviço, com capacidade e experiência plena para criação, produção e veiculação de material publicitário 
institucional. 
 
 
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
 Os serviços contratados consistirão em estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, 
execução interna, supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais mei-
os de divulgação de programas e campanhas institucionais.  
 
3.1 – Poderão ser incluídos dentre os serviços especializados de publicidade e propaganda, as seguintes 
atividades complementares: 
 
a) planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 
conhecimento (pré-teste e pós-teste), vinculados à concepção, criação e resultado de campanhas, peças e 
materiais publicitários;  
 
b) produção e execução técnica de peças e projetos publicitários criados; 
 
c) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com 
novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. 
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3.2 – Não se incluem dentre os serviços contratados quaisquer outras atividades não previstas no presente 
instrumento, em especial as de assessoria de imprensa, comunicação e relação públicas ou as que tenham 
por finalidade a realização de eventos festivos. 
 
 
4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
4.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento ajustado, desde que devidamente cumpridas as obrigações atestadas pelo Gestor 
do Contrato. 
 
b) Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias ao cumprimento de sua obrigação. 
  
c) Fiscalizar a prestação dos serviços. 
 
d) Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias ao integral cumprimento do contrato. 
 
4.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Prestar os serviços objeto deste contrato, de acordo com suas especificações e as do edital de licitação. 
 
b) Obter as melhores condições nas negociações efetuadas com veículos de comunicação e fornecedores, 
e transferir integralmente ao CONTRATANTE as vantagens obtidas em compra de mídia, incluídos os even-
tuais descontos e as bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos 
pelos veículos de comunicação, a exceção dos frutos resultantes dos planos de incentivo concedidos por 
veículo de divulgação.  
 
c) Conduzir a escolha dos veículos de comunicação de acordo com pesquisas e dados técnicos, de modo a 
nunca sobrepor, em hipótese alguma, seu interesse em planos de incentivo aos da CONTRATANTE, 
preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que ofereçam; 
 
d) Comunicar à CONTRATANTE o agendamento das negociações referidas na alínea anterior, 
possibilitando a participação de representante por ela indicado. 
 
e) Entregar, mensalmente, junto com a nota fiscal dos serviços, um relatório das despesas de produção e 
veiculação autorizadas no mês anterior, bem como das atividades desenvolvidas e peças produzidas, em 
CD/DVD. 
 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato. 
 
h) Permitir a fiscalização da execução dos serviços pelo CONTRATANTE.  
 
i) Não subcontratar outra agência de publicidade e propaganda para a execução dos serviços e compromis-
sos avençados. 
 
j) Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade. 
 
k) Centralizar o comando dos serviços objeto deste ajuste em Jaciara-MT. 
 
l) Registrar, em Relatórios de Atendimento, todas as reuniões e comunicações de serviço entre 
CONTRATANTE e CONTRATADA, com o objetivo de tornar transparentes os entendimentos havidos e 
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também para que ambas as partes tomem as providências necessárias ao desenvolvimento de suas tarefas 
e responsabilidades. 
 
m) Abster-se de divulgar informações acerca deste contrato, envolvendo o CONTRATANTE, a não ser me-
diante sua prévia e expressa autorização. 
 
n) Prestar esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de 
solicitação. 
  
o) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por 
todos os prejuízos a que tiver dado causa. 
 
p) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, assim como apresentar, quando 
solicitado, comprovação de pagamento de encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 
 
q) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto des-
te contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
 
r) Manter, por si, seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados fornecidos pelo 
CONTRATANTE. 
 
s) Responder, perante o CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 
demora, omissão ou erro na condução dos serviços de sua responsabilidade.  
 
t) Responsabilizar-se por eventuais danos causados por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos, 
bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais relacionadas com o 
cumprimento do presente contrato; 
 
u) Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de proteção à proprie-
dade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais relacionados com o objeto deste contrato.  
 
v) Distribuir e fiscalizar a divulgação dos anúncios de que for incumbida. 
 
w) Assessorar o CONTRATANTE no sentido de obter o melhor rendimento possível do plano de 
propaganda e promoção. 
 
x) Manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publicitárias produzidas 
durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do contrato. 

 
 

5. PROPOSTA TÉCNICA  
 
 A proposta técnica será composta de um plano de comunicação publicitária, pertinente às infor-
mações expressas no briefing (Anexo II), e de um conjunto de informações referentes ao proponente. 
 
5.1 O plano de comunicação publicitária será composto dos seguintes quesitos: 
 

5.1.1 - raciocínio básico, sob a forma de texto, que apresentará um diagnóstico das ne-
cessidades de comunicação publicitária do Município de Jaciara/MT, a compreensão do proponente sobre o 
objeto da licitação e os desafios de comunicação a serem enfrentados; 

 
5.1.2 - estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto, que indicará e 

defenderá as linhas gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas de comunica-
ção desejadas pelo Município de Jaciara/MT; 
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5.1.3 - ideia criativa, sob a forma de exemplos de peças publicitárias, que corresponde-
rão à resposta criativa do proponente aos desafios e metas por ele explicitados na estratégia de comunica-
ção publicitária; 

 
5.1.4 - estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente explicitará e justificará a 

estratégia e as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela 
sugerida e em função da verba disponível indicada pela Contratante, apresentada sob a forma de textos, 
tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuí-
das e suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação. 
 
5.2 A capacidade de atendimento do proponente e o nível dos trabalhos por ele realizados para seus 
clientes será avaliado da seguinte forma: 
 

5.2.1 – Apresentação de 01 (uma) campanha publicitária de teor institucional, veicu-
lada em âmbito estadual, regional ou nacional, informando o título, as peças, o resumo da mídia e do pro-
blema que a campanha se propunha a resolver, o período de veiculação e os veículos que exibiram a cam-
panha; 

 
5.2.2 – quantificação e qualificação (sob a forma de currículo resumido) dos profis-

sionais que serão postos à disposição da Contratante, de maneira discriminada, por setor (estudo e pes-
quisa; planejamento; criação; produção de rádio, cinema e televisão; produção gráfica; mídia e atendimen-
to); 
 
5.3 Será atribuída a pontuação máxima de 100 (cem) pontos à proposta técnica. A Nota Técnica correspon-
derá a 60% (sessenta por cento) da Nota Final, conforme descrito no subitem 9.4 infra.  
 
5.4 A pontuação para a proposta técnica obedecerá ao disposto no Anexo III deste Edital. 
 
5.5 Serão desclassificadas as propostas que obtiverem Nota Técnica inferior a 60 (sessenta) pontos ou que 
obtiverem nota zero em quaisquer dos subitens a serem pontuados. 
 
5.6 Se a Proposta Técnica for desclassificada, será devolvido ao licitante, ainda fechado e após o total es-
gotamento da fase recursal relativa ao julgamento das propostas técnicas, o ENVELOPE DE N.º 4 - PRO-
POSTA DE PREÇO, nos termos do artigo 46, inciso IV da Lei n.º 8666/93. 
 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 Na elaboração da proposta deverá ser considerada a formalização de um contrato para o perío-
do de 12 (doze) meses ou enquanto houver recurso orçamentário disponível, estimado em R$ 509.820,95 
(quinhentos e nove mil, oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos).  
 
 A agência se remunerará em percentual sobre o mencionado valor, devendo indicar, em sua 
proposta, os percentuais de acordo com o que segue: 
 
a) o percentual de desconto sobre a tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado 
de Mato grosso, para os serviços que serão executados pelo pessoal e/ou com recursos próprios da Agên-
cia (custos internos, sem envolvimento de terceiros). 
 
b) o percentual de desconto sobre os honorários de 15% (quinze por cento), incidente sobre os custos de 
produção realizada por terceiros ou custo efetivo dos serviços e/ou suprimentos contratados, decorrente de 
estudos ou criação intelectual da licitante. 
 
c) o percentual de desconto sobre os honorários de 10% (dez por cento), incidente sobre os custos de pro-
dução realizada por terceiros ou o custo efetivo dos serviços e/ou suprimentos contratados, quando a res-
ponsabilidade da agência limitar-se à contratação ou pagamento do serviço e/ou suprimento. 
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 Além da remuneração prevista com base na proposta de preços, a Contratada fará jus ao des-
conto-padrão de agência concedido pelos veículos de comunicação, em conformidade com o artigo 11 da 
Lei n.º 4680/65. 
 
 Deverá ser observado que os percentuais deverão abranger todos os custos necessários para a 
realização dos serviços, incluindo impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, administração, custos 
diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cum-
primento do objeto da presente licitação; 
 
 A proposta deverá conter o seu prazo de validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias, a contar da data da abertura do Envelope N.º 1.  
 
 
7. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
 Para a verificação da qualificação técnica da agência de publicidade e propaganda, serão exigi-
dos: 
 
7.1. um atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a quali-
dade dos serviços oferecidos pela licitante, em atividade pertinente e compatível em características com o 
objeto da presente licitação. 
 
7.2. um atestado, no mínimo, fornecido por Veículo de Comunicação, de abrangência estadual, regional ou 
nacional, informando o fiel cumprimento, por parte da licitante, dos compromissos por ela assumidos em 
nome de seus clientes.  
 
7.3. declaração de que a empresa dispõe, e manterá durante toda a vigência do contrato, caso venha a 
sagrar-se vencedora, dos departamentos indispensáveis ao funcionamento de uma agência de publicidade 
e propaganda, entendidos como: atendimento, criação, mídia, produção RTVC, produção gráfica, design 
gráfico e administrativo.  
 
7.4. alvará de localização, ou outro documento, que comprove ter a licitante sede, filial, sucursal ou escritó-
rio de representação em Jaciara/MT ou declaração comprometendo-se a, caso venha a sagrar-se vencedo-
ra do certame, instalar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato, filial, sucur-
sal ou escritório de representação em Jaciara/MT, com estrutura técnica e operacional suficiente para aten-
der aos fins e objetivos da presente licitação. 
 
7.5. certificado de qualificação técnica de funcionamento, obtido perante o Conselho Executivo das Normas-
Padrão (CENP) ou entidade equivalente legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das con-
dições técnicas de agências de propaganda. 
 
 
8. DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
 A responsabilidade pela gestão deste contrato será atribuída ao Departamento de Comunicação 
da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT. 
 
 
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 Os serviços de publicidade previstos neste objeto serão contratados em agências de propaganda 
cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965.  
 
 Não será permitida a participação de agências em consórcio. 
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ANEXO II – BRIEFING  

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 
PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
 

BRIEFING 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
  
O presente briefing contém informações básicas, destinadas a orientar as agências de propaganda interes-
sadas em participar da licitação da Prefeitura Municipal de Jaciara para a contratação de serviços de comu-
nicação publicitária a serem postados ao Governo do Município de Jaciara-MT.  
 
Jaciara é a cidade pólo do Vale do São Lourenço, está situada há 140 quilômetros da capital e atualmente 
possui cerca de 25 mil habitantes. Conhecida pelas suas belas cachoeiras, grutas, sítios arqueológicos, 
corredeiras, fauna, flora e outras belezas naturais, concentra em sua área um alto potencial turístico, sendo 
um dos principais do Estado de Mato Grosso. O município reserva aos visitantes um ambiente propício ao 
ecoturismo e convidativo a prática de esportes de aventura, como o rafting e o rapel. Contemplado por tanta 
riqueza natural, o município concentra também diversos balneários e hotéis, oferecendo o suporte necessá-
rio ao turista. 
Projetar o turismo, fortalecendo essa vocação tão rica em Jaciara, é um dos focos principais dessa nova 
administração. 
Observando Jaciara podemos notar o seu crescimento no ramo do empreendedorismo, o que gera um au-
mento nos índices de geração de emprego e renda. A administração municipal tem trabalhado esse foco no 
incentivo a instalação de novas empresas no município. Isso, somado as atividades agrícolas e pecuárias, 
tem gerado outra visão da cidade por parte de grandes indústrias, como Gazin, Romera, dentre outras que 
já se instalaram em nosso Distrito Industrial ou estão se instalando. Também visando essa mudança na 
matriz econômica da cidade, antes com grande parte voltada as usinas de álcool e açúcar, a prefeitura  já 
concentra uma estratégia de governo blindada, pautada no bem estar maior da população e no desenvolvi-
mento sustentável do município. As novas expectativas estão sendo encaradas com muito otimismo pela 
atual administração do Executivo Municipal, que também trabalha e fomenta a proposta de trabalhar em 
conjunto com o legislativo em todas as ações.  
A partir desse ano de 2013, a nova administração apresenta uma nova proposta de governo, onde a popu-
lação é plenamente participativa, resgatando dentro de peito de cada um o orgulho de ser jaciarense.   
 
 
2. DESAFIO DA COMUNICAÇÃO – ÍTEM 4. DO EDITAL (DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPES N.º 
1, 2 E 3) 

 
 No atual contexto do município de Jaciara, um dos principais enfoques da atual adminis-
tração é preparar e impulsionar a cidade no SETOR TURÍSTICO, nesse norte solicitamos aos 
participantes que apresentem suas propostas visando o trabalho que pode ser desenvolvido para 
que Jaciara seja conhecida por seu potencial turístico. O alcance da campanha será a região sul 
de Mato Grosso, porém é importante salientar que Jaciara está situada às margens da BR 364, 
onde passam por dia cerca de 10.000 veículos, dessa forma os participantes devem apresentar 
material que possa divulgar o município voltando os olhos para esse público.  
 Período de veiculação: 30 (trinta) dias 
 Verba: a verba disponível para esta campanha é de 60.000,00 (sessenta mil reais). 
 
 
3. DA CONCEITUAÇÃO  
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O objetivo consiste em que a Administração Municipal ofereça aos jaciarenses ações administrativas mo-
dernas, racionais e objetivas, de cujo trabalho resulte ao cidadão a constante melhora na qualidade de vida, 
bem como construção da dignidade da pessoa e o exercício da cidadania. A Prefeitura de Jaciara está bus-
cando realizar uma gestão  
democrática com transparência nas suas ações e uma  participação efetiva do cidadão,  
objetivando incluir todos os segmentos da sociedade em um estado de bem estar social, as ações vão ser 
desenvolvidas em três frentes, quais sejam: 
 
A.  AÇÕES INSTITUCIONAIS  
Criar, planejar e veicular campanhas institucionais para divulgar as ações da  
administração municipal;  
 
B. AÇÕES ARRECADADORAS  
 Criar, planejar e veicular campanhas arrecadadoras municipais, como o  IPTU (imposto  
predial e territorial urbano) e ISS (importo de sobre serviços) entre outros; 
 
C. AÇÕES PROMOCIONAIS  
 Criar, planejar e veicular campanhas promocionais visando conscientização, cuidado com a cidade e o 
amor pela mesma. Campanhas para divulgar as potencialidades turísticas do município além de campanhas 
promocionais para divulgar as festas tradicionais da cidade com por exemplo a temporada de esportes de 
aventura. 
    
Para dar vazão às informações daquilo que é produzido pela prefeitura em obras e serviços, o poder público 
se utiliza dos meios de comunicação disponíveis, tanto físicos (jornais, TV, rádio, outdoors, dentre outros) 
quanto virtuais (sites, youtube, facebook, etc). Considere-se, ainda, que além da utilização de espaços nos 
meios de comunicação privados, a administração ainda produz meios próprios, como panfletos, revistas e 
jornais informativos.  
 
4. DA NECESSIDADE 
 
As informações devem chegar à população por meio de peças publicitárias, que precisam ser planejadas, 
criadas e produzidas por profissionais especializados e devidamente qualificados nas áreas de publicidade 
e marketing. 
 
Como a Assessoria de Comunicação não conta em seus quadros com tais profissionais, necessário se faz a 
contratação de uma agência de publicidade nos termos da legislação vigente, a quem caberá coordenar e 
executar todo esse trabalho, bem como, intermediar a contratação de espaços nos veículos de comunica-
ção, sendo todo seu serviço supervisionado pela Assessoria de Comunicação. 
 
 
5. VERBA PUBLICITÁRIA 
 
A dotação orçamentária para propaganda e publicidade do Município de Jaciara-MT está fixada em 1% (um 
por cento) da arrecadação do exercício de 2012 o que corresponde a R$ 509.820,95 (quinhentos e nove 
mil, oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), para 12 (doze) meses a partir da assinatura 
do contrato. 
 
 
6. DA DIVULGAÇÃO  
 
De forma básica, caberá a agência conceber, criar, produzir e fazer veicular durante a vigência do contrato, 
peças publicitárias que atendam, dentre outras, as seguintes necessidades: 
 
— Divulgação de lançamento, andamento e conclusão de obras  
— Divulgação de lançamento, andamento e conclusão de serviços 
— Informes sobre ações da Secretaria de Educação. 
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— Divulgação de mensagens de caráter preventivo na área de saúde, como combate a dengue, Dia Mundi-
al de Combate a Aids, tuberculose, hanseníase, dentre outros, além de outras necessidades que venham a 
ser manifestadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
— Divulgação do lançamento do IPTU 2013, bem como, das suas respectivas datas de vencimento. 
— Divulgação da agenda semanal de ações da Prefeitura de Jaciara.  
— Divulgação, tanto em nível municipal como estadual de eventos realizados pela prefeitura com objetivo 
de fortalecer o turismo local, dentre esses o Esportes Radicais, Natal de Luzes, além de outros que podem 
ser definidos pela administração ao longo do ano.  
— Divulgação de cadastramento ou outros avisos dos programas sociais mantidos pela Prefeitura Munici-
pal.  
 
7. DAS PEÇAS  
 
As divulgações citadas acima deverão ser feitas mediante a utilização, dentre outras, das seguintes peças: 
 
Criação e produção de Vt´s, com tempo mínimo de 30’s 
Criação e produção de Spots para rádio e carro de som com tempo mínimo de 30’s 
Criação e produção de material áudio visual para telões 
Criação, produção e impressão de cartazes para outdoors 
Criação, produção e impressão de banners físicos 
Criação e produção de banners virtuais (sites) 
 
8. Recursos Próprios de Comunicação 
 
A Prefeitura de Jaciara dispõe de recursos próprios para ampliação e divulgação de suas mensagens, como 
o Portal (www.jaciara.mt.gov.br), revistas informativas intituladas “Prefeitura de Jaciara”, e “Jaciara em 
Foco”, panfletos, outdoors, fanpages, cartazes, dentre outros. 
 
9. Estrutura Organizacional 
 
Gabinete do Prefeito 
- Assessoria Jurídica 
- Controladoria Municipal  
 
Secretaria de Gestão e Controle 
- Recursos Humanos 
- Secretaria Adjunta de Planejamento  
- Junta Militar 
 
Secretaria de Finanças  
- Tesouraria 
- Contabilidade 
- Diretoria de Compras 
- Diretoria de Fiscalização  
- Diretoria de Tributação  
- Diretoria de Almoxarifado  
 
Secretaria de Educação 
- Cozinha Única 
- Creches Municipais  
- Projeto Crescendo Cidadão 
- Cultura 
- Estádio Municipal  
- Diretoria de Esportes 
  
Secretaria de Infraestrutura  
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- Secretaria de Obras 
- Rodoviária  
- Diretoria do DAE 
- Diretoria de Urbanismo e Prédios Públicos 
- Diretoria de Trânsito  
 
Secretaria de Governo 
- Assessoria de Comunicação 
 
Secretaria de Turismo e desenvolvimento econômico  
- Diretoria de agricultura 
- Diretoria de meio ambiente 
 
Secretaria de Saúde  
- Hospital Municipal 
- CAPS 
- SAMU 
- PSF 
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ANEXO III – PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICA E DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 
PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
1. JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
O julgamento das propostas técnicas será realizado pelo somatório dos pontos auferidos de acordo com os 
fatores de pontuação a seguir discriminados. 
 
 
1.1. O plano de comunicação publicitária será pontuado até o máximo de 70 (setenta) pontos, confor-
me os seguintes quesitos: 
 
1.1.1. Raciocínio Básico – máximo de 15,0 (quinze) pontos: 
 
a) o papel da Administração Municipal frente aos interesses da sociedade – até 5,0 (cinco) pontos; 
b) as características da Administração e de suas áreas de atuação – até 5,0 (cinco) pontos; 
c) Problema específico de comunicação da Administração – até 5,0 (cinco) pontos. 
 
 
1.1.2. Estratégia de Comunicação Publicitária – máximo de 20,0 (vinte) pontos: 
 
a) a adequação da estratégia de comunicação publicitária proposta para a solução do problema específico 
de comunicação – até 5,0 (cinco) pontos; 
b) a consistência lógica da argumentação apresentada em defesa da estratégia de comunicação publicitária 
proposta – até 10,0 (dez) pontos; 
c) a viabilidade da estratégia de comunicação publicitária proposta – até 5,0 (cinco) pontos. 
 
 
1.1.3. Idéia Criativa – máximo de 20,0 (vinte) pontos: 
 
a) a adequação da ideia ao problema específico de comunicação – até 4,0 (quatro) pontos;  
b) a originalidade da ideia – até 4,0 (quatro) pontos; 
c) os segmentos de público alcançados pela ideia – até 3,0 (três) pontos; 
d) a pertinência da ideia às atividades do Município de Jaciara/MT – até 3,0 (três) pontos; 
e) a viabilidade das peças – até 3,0 (três) pontos; 
f) a compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos – até 3,0 (três) pontos. 
 
 
1.1.4.  Estratégia de Mídia e Não Mídia – máximo de 15,0 (quinze) pontos: 
 
a) o conhecimento dos hábitos de comunicação do público envolvido com a linha de atuação da campanha 
proposta – até 3,0 (três) pontos; 
b) a capacidade analítica revelada no estudo desses hábitos e nas conclusões oferecidas à formulação da 
mídia – até 4,0 (quatro) pontos; 
c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação às duas alíneas anteriores – até 
4,0 (quatro) pontos; 
d) a adequação da aplicação da verba de mídia, evidenciada no plano simulado de distribuição de peças – 
até 4,0 (quatro) pontos. 
 
 
1.2. A capacidade de atendimento do proponente e o nível dos trabalhos por ele realizados para seus 
clientes serão pontuados até o máximo de 30 (trinta) pontos, na forma seguinte: 
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1.2.1. Apresentação de 01 (uma) campanha publicitária de teor institucional – máximo de 10,0 (dez) 
pontos:  
 
a) campanha publicitária para instituição/pessoa jurídica de direito privado – 5,0 (cinco) pontos; 
b) campanha publicitária para instituição/pessoa jurídica de direito público – 10,0 (dez) pontos. 
 
 
1.2.2. Quantificação e qualificação (sob a forma de currículo resumido) dos profissionais que serão 
postos à disposição da Contratante, de maneira discriminada, por setor (estudo e pesquisa; planejamento; 
criação; produção de rádio, cinema e televisão; produção gráfica; mídia e atendimento) – máximo de 20,0 
(vinte) pontos: 
 
1.2.2.1.  Quanto ao número de profissionais colocados à disposição da Contratante, será conferido à lici-
tante 1 (um) ponto para cada integrante colocado à disposição até o máximo de 10 (dez) pontos. 
 
1.2.2.2.  Quanto aos membros da equipe com, no mínimo, graduação em comunicação, publicidade ou 
marketing, será conferido à licitante 1 (um) ponto para cada integrante colocado à disposição até o máximo 
de 10 (dez) pontos. 
 
 
2. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
O julgamento das propostas de preços será realizado pelo somatório dos pontos auferidos de acordo com 
os fatores de pontuação a seguir discriminados. 
 
 
2.1. Percentual de desconto sobre a tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado 
de Mato Grosso, para os serviços que serão executados pelo pessoal e/ou com recursos próprios da Agên-
cia (custos internos, sem envolvimento de terceiros) – até o máximo de 50,0 (cinquenta) pontos: 
 
O percentual de desconto ofertado (mínimo de 10% e máximo de 20%) será multiplicado por 0,5 (zero 
vírgula cinco) pontos, sendo o resultado dessa multiplicação a nota de preço deste subitem. 
 
Nota de Preço do 2.1 = percentual de desconto X 0,5   
 
2.1.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores inferiores a 10% (dez por cento) e 
superiores a 20% (vinte por cento) para este item.  
 
2.2. Percentual de desconto sobre os honorários de 15% (quinze por cento), incidente sobre os custos de 
produção realizada por terceiros ou custo efetivo dos serviços e/ou suprimentos contratados, decorrente de 
estudos ou criação intelectual da licitante – até o máximo de 30,0 (trinta) pontos: 
 
O percentual de desconto ofertado (de 10% a 20%) será multiplicado por 0,3 (zero vírgula três) pon-
tos, sendo o resultado dessa multiplicação a nota de preço deste subitem. 
 
Nota de Preço do 2.2 = percentual de desconto X 0,3   
 
2.2.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores inferiores a 10% (dez por cento) e 
superiores a 20% (vinte por cento) para este item.  
 
2.3. Percentual de desconto sobre os honorários de 10% (dez por cento), incidente sobre os custos de pro-
dução realizada por terceiros ou o custo efetivo dos serviços e/ou suprimentos contratados, quando a res-
ponsabilidade da agência limitar-se à contratação ou pagamento do serviço e/ou suprimento – até o máximo 
de 20,0 (vinte) pontos: 
 
O percentual de desconto ofertado (de 10 a 20%) será multiplicado por 0,2 (zero vírgula dois) pontos, 
sendo o resultado dessa multiplicação a nota de preço deste subitem. 
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Nota de Preço do 2.3 = percentual de desconto X 0,2   
 
2.3.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores inferiores a 10% (dez por cento) e 
superiores a 20% (vinte por cento) para este item.  
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ANEXO IV – FORMULÁRIO-MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 
PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
 
 
OBJETO: Contratação de AGÊNCIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, 
realizados integradamente, com abrangência estadual, ou regional, para o município de Jaciara/MT. 
 
 
Fornecedor 
CNPJ 
Endereço 
Fone/Fax/Email 
Contato: 
 
 

MODALIDADES DE REMUNERAÇÃO DESCONTO  
OFERTADO  

(de 10 a 20%) 
A) o percentual de desconto sobre a tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado de Mato Grosso, para os serviços que serão executados pelo pessoal e/ou com recursos 
próprios da Agência (custos internos, sem envolvimento de terceiros). 

 

B) o percentual de desconto sobre os honorários de 15% (quinze por cento), incidente sobre os 
custos de produção realizada por terceiros ou custo efetivo dos serviços e/ou suprimentos contrata-
dos, decorrente de estudos ou criação intelectual da licitante. 

 

C) o percentual de desconto sobre os honorários de 10% (dez por cento), incidente sobre os custos 
de produção realizada por terceiros ou o custo efetivo dos serviços e/ou suprimentos contratados, 
quando a responsabilidade da agência limitar-se à contratação ou pagamento do serviço e/ou su-
primento. 

 

 
 
Declarações: 
 
a) declaração de que os percentuais de desconto ofertados abrangem todos os custos necessários para a realização dos serviços, 
incluindo impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, administração, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, 
estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação; 
 
b) declaração sobre o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do 
Envelope N.º 1. 
 
 
Informações para preenchimento do contrato: 
 
Nome: 
Nacionalidade, estado civil e profissão: 
Cargo/função: 
CPF/MF: 
Cédula de Identidade Civil: 
Domicílio: 
 
 
Jaciara/MT, xx de xxxxxxxxx de 2013. 
 
 
 

Nome e Carimbo do representante da empresa 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2013 
PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
 

MUNICÍPIO DE JACIARA- MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 1.075,  nesta 
cidade de Jaciara-MT, inscrito no CNPJ n.º 03.347.135/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Mu-
nicipal, Sr. ADEMIR GASPAR DE LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RG n.º 1052750-8 SJ/MT e inscrito no CPF sob o n.º 856.494.149-04, doravante denominado, simplesmen-
te, CONTRATANTE, e ..........................., inscrita no CNPJ sob n° ................, com endereço em 
................................., telefone n° ..............., CEP ..............., e mail .................., neste ato representada por 
........................, como contratada, celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em 
observância ao processo licitatório n° .................., realizado na modalidade de ................, sob o n° ...., regi-
do pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei Estadual n° 11.389/99 e demais legisla-
ção pertinente, nos termos e condições abaixo: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
contratação de AGÊNCIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA, realizados integradamente, com abrangência estadual, ou regional para o Município de 
Jaciara/MT. Está no Edital. 
 
1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços especializados de publicidade e propaganda, 
realizados integradamente e divulgados em todo o Município de Jaciara/MT, consistentes no estudo, 
planejamento, concepção, criação, execução interna, supervisão da execução externa e distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação de programas e campanhas institucionais, em 
consonância com as especificações do Anexo I do Edital e da proposta da CONTRATADA, que integram 
este instrumento, independentemente de transcrição.  
 
1.2 – Poderão ser incluídos dentre os serviços especializados de publicidade e propaganda, as seguintes 
atividades complementares: 
 
a) planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 
conhecimento (pré-teste e pós-teste), vinculados à concepção, criação e resultado de campanhas, peças e 
materiais publicitários;  
 
b) produção e execução técnica de peças e projetos publicitários criados; 
 
c) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com 
novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. 
 
1.3 – Não se incluem dentre os serviços contratados quaisquer outras atividades não previstas no presente 
instrumento, em especial as de assessoria de imprensa, comunicação e relação públicas ou as que tenham 
por finalidade a realização de eventos festivos. 
 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
 
2.1 – Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá obter aprovação prévia do CONTRATANTE, 
por escrito, inclusive para assumir quaisquer despesas decorrentes do contrato (materiais, bens e serviços), 
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como despesas de produção, veiculação e publicidade, mediante amostras, leiautes, provas, pilotos, etc., 
que comprovem efetivamente os aspectos técnicos dos produtos/serviços contratados. 
 
2.2 – A CONTRATADA deverá executar os serviços por meio de pessoal técnico capacitado, realizando-os 
com seus próprios recursos ou mediante contratação de terceiros.  
 
2.3 - O prazo de entrega dos serviços solicitados será, em regra, de até 07 (sete) dias úteis, contados da 
autorização de serviço, podendo ser prorrogado pela CONTRATANTE, mediante justificativa prévia da 
CONTRATADA. 
 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 
 
 
3.1 – O fornecimento de bens ou serviços por intermédio de terceiros restringem-se às hipóteses destaca-
das no item 1.2 da cláusula primeira do presente instrumento. 
 
3.2 - Para bens e serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea “a” 
do inciso II do art. 23 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, a contratação deverá seguir as seguintes regras: 
 
a) A CONTRATADA deverá efetuar estimativa de preços para todos os serviços realizados por terceiros, 
submetendo ao CONTRATANTE, no mínimo, 3 (três) propostas detalhadas, com a indicação da mais 
adequada à sua execução; 
 
b) A estimativa de preços deverá ser efetuada somente com fornecedores que atuem no mercado do ramo 
do fornecimento pretendido; 
 
c) As propostas devem ser apresentadas no original, em papel timbrado, com a indicação completa do for-
necedor (nome, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre outros dados), bem como a identificação completa 
(nome, RG e CPF) e assinatura do responsável; 

 
d) Juntamente com as propostas deverão ser apresentados comprovantes de regularidade fiscal e previ-
denciária das empresas, acompanhado do anexo respectivo e de documentos válidos, sempre que algum 
dos documentos elencados no anexo esteja com prazo de validade expirado; 
 
e) Na impossibilidade de obtenção de três orçamentos, deverá ser apresentada justificativa, por escrito, que 
será submetida à aprovação da CONTRATANTE; 
 
f) Recebidas as propostas, será realizada aferição da compatibilidade dos preços orçados com aqueles 
praticados pelo mercado; 
 
g) A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elabora-
ção da estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos pelo CON-
TRATANTE. 

 
h) Deverão ser submetidos à aprovação prévia do CONTRATANTE todo e qualquer custo que ultrapasse o 
orçamento aprovado. 

 
i) O pagamento de serviços prestados por terceiros será responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, 
uma vez que ela tenha recebido o numerário correspondente, de parte do CONTRATANTE. 
 
3.3 – Para bens e serviços cujo valor seja superior a 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea “a” do 
inciso II do art. 23 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA observará as alíneas “b” a “i” do 
item anterior, e procederá a coleta dos orçamentos em envelopes fechados, que serão abertos em sessão 
pública convocada e realizada sob a fiscalização da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 
 
 
4.1 - Os serviços da CONTRATADA serão remunerados da seguinte forma: 
 
a) Valor constante da Tabela de Preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de 

Mato Grosso, com desconto de ....%, nos casos de serviços executados internamente pela CONTRA-
TADA, com pessoal e/ou recursos próprios.  
 

b) Honorários de ... % incidente sobre os custos de produção realizada por terceiros ou custo efeti-
vo dos serviços e/ou suprimentos contratados, decorrente de estudos ou criação intelectual da CON-
TRATADA. (Os honorários correspondem a 15% menos o percentual de desconto indicado na propos-
ta.)  
 

c) Honorários de  ... % incidente sobre o custo de produção realizada por terceiros ou o custo efeti-
vo dos serviços e/ou suprimentos contratados, quando a responsabilidade da agência limitar-se à con-
tratação ou pagamento do serviço e/ou suprimento. (Os honorários correspondem a  10% menos o 
percentual de desconto indicado na proposta.) 

 
4.2 – Além da remuneração acima prevista, a CONTRATADA fará jus ao desconto-padrão de agência con-
cedido pelos veículos de comunicação, em conformidade com o artigo 11 da Lei n.º 4.680/65.  
 
4.3 – Pertencem ao CONTRATANTE as vantagens, bonificações e reaplicações obtidas pela CONTRATA-
DA em negociações efetuadas com veículos de comunicação e fornecedores, com exceção dos frutos resul-
tantes dos planos de incentivo concedidos por veículo de divulgação à CONTRATADA.  
 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
 
5.1 – Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA no 10º (décimo) dia do mês seguinte ao de sua 
prestação, mediante apresentação, ao Gestor do contrato, de documento fiscal de cobrança, acompanhado 
dos seguintes documentos: 
 
a) relatório das despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior, bem como das atividades 
desenvolvidas e peças produzidas, em CD/DVD; 
 
b) documento contendo a tabela de preços do veículo de comunicação, a descrição dos descontos negocia-
dos e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, se 
houver; 
 
c) Notas fiscais/faturas, ou suas cópias, emitidas por terceiros comprovando os serviços prestados; 
 
d) comprovantes de sua regularidade fiscal (certidões negativas de débito do INSS e FGTS). 
 
5.2 – Não serão efetuados pagamentos em relação a serviços não autorizados pela CONTRATANTE;  
  
5.3 - A remuneração ajustada é considerada completa e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolu-
mentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, segu-
ros, administração, lucros e qualquer despesa, acessória e/ou necessária não prevista no Edital. 
 
5.4 - O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente ou ordem de pagamento, sendo 
que a CONTRATADA suportará todas as incidências tributárias que onerarem a remuneração dela, como 
Agência. 
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5.5 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obri-
gação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser com-
pensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
 
6.1 – Dos Direitos 
 
Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e proce-
der à fiscalização e gerenciamento do contrato e, da CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionados. 
 
6.2 – Das Obrigações 
 
6.2.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento ajustado, desde que devidamente cumpridas as obrigações atestadas pelo Gestor 
do Contrato. 
 
b) Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias ao cumprimento de sua obrigação. 
  
c) Fiscalizar a prestação dos serviços. 
 
d) Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias ao integral cumprimento do contrato. 
 
e) Abrir site na Internet, para divulgação das informações relativas à execução do contrato, nos termos do 
art. 16, da Lei nº 12.232. 
 
6.2.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Prestar os serviços objeto deste contrato, de acordo com suas especificações e as do edital de licitação. 
 
b) Obter as melhores condições nas negociações efetuadas com veículos de comunicação e fornecedores, 
e transferir integralmente ao CONTRATANTE bonificações, reaplicações e outras vantagens, a exceção dos 
frutos resultantes dos planos de incentivo concedidos por veículo de divulgação.  
 
c) Conduzir a escolha dos veículos de comunicação de acordo com pesquisas e dados técnicos, de modo a 
nunca sobrepor, em hipótese alguma, seu interesse em planos de incentivo aos da CONTRATANTE, 
preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que ofereçam; 
 
d) Comunicar à CONTRATANTE o agendamento das negociações referidas na alínea anterior, 
possibilitando a participação de representante por ela indicado. 
 
e) Entregar, mensalmente, junto com a nota fiscal dos serviços, um relatório das despesas de produção e 
veiculação autorizadas no mês anterior, bem como das atividades desenvolvidas e peças produzidas, em 
CD/DVD. 
 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato. 
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h) Permitir a fiscalização da execução dos serviços pelo CONTRATANTE.  
 
i) Não subcontratar outra agência de publicidade e propaganda para a execução dos serviços e compromis-
sos avençados. 
 
j) Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade. 
 
k) Centralizar o comando dos serviços objeto deste ajuste em Jaciara. 
 
l) Registrar, em Relatórios de Atendimento, todas as reuniões e comunicações de serviço entre 
CONTRATANTE e CONTRATADA, com o objetivo de tornar transparentes os entendimentos havidos e 
também para que ambas as partes tomem as providências necessárias ao desenvolvimento de suas tarefas 
e responsabilidades. 
 
m) Abster-se de divulgar informações acerca deste contrato, envolvendo o CONTRATANTE, a não ser me-
diante sua prévia e expressa autorização. 
 
n) Prestar esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de 
solicitação. 
  
o) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por 
todos os prejuízos a que tiver dado causa. 
 
p) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, assim como apresentar, quando 
solicitado, comprovação de pagamento de encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 
 
q) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto des-
te contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
 
r) Manter, por si, seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados fornecidos pelo 
CONTRATANTE. 
 
s) Responder, perante o CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 
demora, omissão ou erro na condução dos serviços de sua responsabilidade.  
 
t) Responsabilizar-se por eventuais danos causados por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos, 
bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais relacionadas com o 
cumprimento do presente contrato; 
 
u) Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de proteção à proprie-
dade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais relacionados com o objeto deste contrato.  
 
v) Distribuir e fiscalizar a divulgação dos anúncios de que for incumbida. 
 
w) Assessorar o CONTRATANTE no sentido de obter o melhor rendimento possível do plano de 
propaganda e promoção. 
 
x) Manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publicitárias produzidas 
durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do contrato. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
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A responsabilidade pela gestão deste contrato será atribuída ao Departamento de Comunicação deste Mu-
nicípio. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
 
A CONTRATADA submeter-se-á ao regime de penalidades abaixo, previstas na legislação: 
 
8.1 - Na forma do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, ficará 
sujeita à multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do serviço descumprido, por dia de atraso  em que, 
sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas na mencionada Lei. 
 
8.2 - Na forma do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, o descumprimento total ou parcial das obrigações 
estabelecidas no Edital e neste Contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades, garantida a 
prévia defesa, mediante publicação no Diário Oficial: 
 

8.2.1 - advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja 
concorrido; 
 
8.2.2 - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do serviço, sem prejuízo das demais 
penalidades legais; 
 
8.2.3 - suspensão do direito de participar de licitações e contratos com a Administração por até 2 
(dois) anos; e  
 
8.2.4 - declaração de inidoneidade para contratar ou licitar com a Administração Pública Estadual. 

 
8.3 - A multa prevista acima dobrará em caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por 
cento) do valor até então pago à CONTRATADA, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham 
a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
 
Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
9.1 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstos no art. 79 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 
 
9.2- A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão previstos nos arts. 
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
 
10.1 - A CONTRATADA declara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos serviços que fazem 
parte deste Contrato, bem como do local de prestação do serviço. 
 
10.2 – O serviço estará sujeito à fiscalização por pessoa designada pelo CONTRATANTE. 
 
10.3 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades, nem implicará aceitação 
definitiva dos serviços. 
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10.4 - Qualquer tolerância do CONTRATANTE, quanto a eventuais infrações contratuais, não implicará re-
núncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 
 
10.5 - É vedada a transferência, total ou parcial, do objeto deste contrato, sem anuência do CONTRATAN-
TE. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
 
O presente Contrato entrará em vigor a partir da data de assinatura, e vigerá pelo prazo de 12 (doze) me-
ses, podendo ser prorrogado, a critério das partes, por meio de termo aditivo, enquanto restar o recurso 
previsto na cláusula décima segunda. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 
12.1 – Os serviços objeto deste ajuste têm verba total estimada em R$ 509.820,95 (quinhentos e nove mil, 
oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos. 
 
12.2 – O valor acima não será objeto de reajuste, cabendo exclusivamente ao CONTRATANTE decidir pela 
utilização de sua totalidade.  
 
12.3 - As despesas correrão por conta das seguintes Unidades Orçamentárias:  
 
01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito 
01.03.01.04.122.0002.2051.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Gestão e Controle  
01.04.01.04.122.0003.2226.0000.3.3.90.39  – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Finanças 
01.05.03.12.361.0015.2070.3.3.90.39  – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – Sec. de 
Educação 
01.06.01.15.452.0017.2216.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Infra-Estrutura  
01.06.02.17.544.0021.2223.0000. 3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Departamento de Água e Esgoto  
01.07.01.04.122.0002.2024.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Governo 
01.08.01.18.541.0008.2215.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Fundo Municipal de Saúde  
01.08.03.10.122.0009.2204.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Saúde e Meio Ambiente  
01.09.01.04.691.0005.2212.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Desenvolvimento Econômico 
01.09.02.23.695.0006.2105.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. Adjunta de Turismo  
01.10.03.08.244.0024.2084.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Publicidade e Propaganda – 
Sec. de Gestão Social 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DIREITOS AUTORAIS 
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13.1 A CONTRATADA cederá ao CONTRATANTE os direitos patrimoniais relativos à totalidade das ideias 
(incluídos os respectivos estudos, análises e planos) peças, campanhas e demais materiais de publicidade, 
abrangendo criação, textos, produção, direção de arte, fotografias, trilha sonora original, arte-finalização e 
assemelhados, concebidos, criados e produzidos em decorrência deste contrato. 
 
13.2 – O valor correspondente à cessão está incluso na remuneração definida neste instrumento. 
 
13.3 – O CONTRATANTE poderá, a seu critério, utilizar os referidos direitos, diretamente ou por meio de 
terceiros, com ou sem modificações, durante ou após o término da vigência deste ajuste, sem qualquer 
pagamento à CONTRATADA.   
 
13.4 – Qualquer remuneração relativa à cessão de direitos autorais de terceiros será considerada como 
incluída no custo da produção. 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
 
 
Os valores do presente contrato não pagos nas datas aqui previstas, por motivos alheios à CONTRATADA, 
deverão ser corrigidos desde então até a data do efetivo pagamento, pelo IGP M da FGV, pro rata die. 
 
 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Jaciara/MT, neste Estado, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
originados pelo presente Contrato. 

 
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em três vias. 
 
Jaciara,   

 
 
 

                       Prefeito  
                                 Contratante                                                                   P/Contratada 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2013 
PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
  Declaro(amos), sob as penas da lei, para a TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2013, que 
.................................................................................................................................... 
................................................................................ nome da(o) licitante e sua qualificação 
........................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................................., 
 
não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, e alterações, 
bem como de que comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos 
de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade 
fiscal e idoneidade econômico-financeira. 
 
 ....................................., .... de ...................................de 2013. 
   local 
 
 
 
 
 ................................................................................................. 
        Assinatura do licitante ou seu representante legal 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2013 

PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(Em papel timbrado da empresa) 

 
 
(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          Bairro:                 
CEP:                     no Município de                     .                     
Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao disposto nos termos do Inciso V do Artigo 
27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação; 
2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da 
Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 8.666/93; 

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal 
exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão 
(inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90). 

 
 

 
 

________________, ___ de ______________________ de  2013 
 
 
 

_____________________________________________________ 
(empresa proponente) 

 
 

_____________________________________________________ 
C.N.P.J. 

 
 

____________________________________________________ 
(assinatura e carimbo do representante legal) 

 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue dentro do 

Envelope n.º 01 – Documentos de Habilitação. 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI PARENTES EM LINHA RETA 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2013 
PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI PARENTES EM LINHA RETA  
 

 

 

 

Declaramos, que não possuímos sócios, gerentes ou diretores que sejam cônju-

ge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de mem-

bros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Município de 

Jaciara/MT. 

 
 
 

, ....... de .................... de 2013. 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA: .................................................. 

 
 
 
 

 
 

Este documento deverá ser apresentado FORA dos 
envelopes. 

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
 

TP n.º 002/2013 publicidade - 40 

 
ANEXO IX - AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2013 
PROCESSO N.º 0654/2013 
TIPO TÉCNICA E PREÇO 

 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO  
 
 
 
 

Através do presente, autorizamos o (a) Sr. (a) .... (nome do representante) 
...., portador (a) da cédula identidade n.º ..................................., com endereço na 
...................................................., Telefone ............................., fac-símile ............................, a participar 
da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 
 
 

, .. de ................ de 2013. 
 
 
 
 
 

...................................................................... 
DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA.................................................... 
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ANEXO X               

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 
 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA  
AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO N.° 1075, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACIARA-MT  
 

 
Prezados Senhores, 
 
 
Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para 

submeter à apreciação da Comissão Permanente de Licitação, os documentos abaixo relacionados, para a 
licitação referenciada. 
 
1).............................................................................................................................. 
2).............................................................................................................................. 
3).............................................................................................................................. 
3).............................................................................................................................. 
4).............................................................................................................................. 
5).............................................................................................................................. 
6).............................................................................................................................. 
7).............................................................................................................................. 
8).............................................................................................................................. 
9).............................................................................................................................. 
10)............................................................................................................................ 
11)............................................................................................................................ 
12) ........................................................................................................................... 
13)............................................................................................................................ 
14)............................................................................................................................ 
15)............................................................................................................................ 
16)............................................................................................................................ 
17)............................................................................................................................ 
18)............................................................................................................................ 
19)............................................................................................................................ 
20)............................................................................................................................ 
21)............................................................................................................................ 
22)............................................................................................................................ 
23)............................................................................................................................ 
24)............................................................................................................................ 
25).......................................................................................................................... 
26).......................................................................................................................... 
27).......................................................................................................................... 
28).......................................................................................................................... 
29).......................................................................................................................... 
30).......................................................................................................................... 
31).......................................................................................................................... 
32).......................................................................................................................... 
 

Atenciosamente, 
 

........................................................ 
                                    Firma licitante/CNPJ 
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........................................................ 

Assinatura do responsável legal 
 

 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS ACIMA DEVERÃO SER APRESENTADOS, DE PREFERÊNCIA NA 
MESMA ORDEM E DEVERÃO SER NUMERADOS. 
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