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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/17 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/17 
 
 

EDITAL Nº 005/17  
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, sediada na Avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 381, Mogi das Cruzes – SP, torna público que, nos termos 
das Leis Federais nº 12.232/2010, 8.666/1993 e 4.680/1965, Lei Complementar nº 
123/2006 e Decreto Federal 57.690/1966 fará realizar licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, do tipo MELHOR TÉCNICA, para EXECUÇÃO INDIRETA dos 
serviços estabelecidos neste Edital e seus anexos, sob regime de EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO.  

 
1. OBJETO 
 

1.1 A presente licitação tem por objeto a qualificação, seleção e 
contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para a prestação 
de serviços de publicidade, divulgação, comunicação e marketing para 
a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, por um período de 12 (doze) 
meses. 
 

1.2 Os serviços mencionados no item acima consistem no conjunto de 
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, 
a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de 
promover a publicidade legal e de projetos específicos, a publicidade 
institucional e as ações da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, conforme 
disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 12.232/2010. 

 
1.3 A prestação dos serviços objeto desta licitação abrange o fornecimento de 

todos os recursos humanos e materiais necessários à sua execução. 
 

2. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO 
 

2.1 O procedimento licitatório será realizado na Sede da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes, situada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 
381 – Centro Cívico, Mogi das Cruzes – SP, na Sala de Reuniões Dr. Sérgio 
Nogueira às 09h30 do dia 07 de agosto de 2017. 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 Somente poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas 
qualificadas como Agências de Publicidade, nos termos da Lei Federal nº 
12.232/2010, legalmente constituídas, que satisfaçam as condições deste 
edital e que apresentarem os documentos nele exigidos. 

 
3.2 Será vedada a participação: 
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a) De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual 
Municipal, ou do Distrito Federal, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei 
Federal 8.666/93; 

 
b) De empresas que, por qualquer motivo, estejam punidas 

temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com 
a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei Federal 
8.666/93; 

 
c) De empresas sob processo de concordata ou falência, liquidação, 

dissolução, cisão, fusão ou incorporação; 
 

d) De empresas que possuam sócio, dirigente ou responsável técnico, que 
também seja servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao 
Município de Mogi das Cruzes; 

 
e) De empresas sob a forma de consórcio; 

 
f) De empresas que se enquadrem nas demais situações de impedimento 

previstas na Lei de Licitações. 
 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 

4.1 O proponente deverá se apresentar diante da CPL por um representante 
que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, possa responder por sua representada, devendo, 
ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente. 

 
4.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 
4.2.1 Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, 

sócio ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada de 
um dos seguintes documentos: 

 
a) Estatuto ou Contrato Social consolidado com a última alteração 

em vigor, devidamente registrado; 
 
b) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando 

de sociedade comercial ou de sociedade por ações; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 

em exercício, no caso de sociedade civil; 
 
d) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País;  
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e) Registro comercial, se empresa individual.  
 

4.2.2 Se representada por procurador, além de um dos documentos 
acima elencados, deverá apresentar também: 

 
a) Instrumento público de procuração; com poderes para praticar 

todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, 
ou;  

 
b) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida, 

com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, 
em nome do proponente, acompanhado de ato de investidura do 
outorgante como representante legal da proponente. 

 
4.3 Deverá apresentar, ainda, as declarações de PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO, de ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, e de 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, conforme modelos constantes dos anexos III, 
IV, V e VI deste edital, juntamente com os documentos de credenciamento. 

 
4.4 Para comprovação da condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar, também, DECLARAÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme 
modelo constante no ANEXO VII. 

 
5. DOS ENVELOPES 
 

O presente certame estabelece a apresentação de 5 (cinco) envelopes, 
obedecendo o disposto a seguir: 

 
5.1 ENVELOPE Nº 1: Neste envelope deverá estar acondicionado o Plano de 

Comunicação Publicitária – Via Não Identificada. É um envelope 
padronizado e fornecido exclusivamente pela CPL da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes. Deverá ser apresentado na forma original em que for 
entregue ao participante, apócrifo, sem nenhuma identificação do 
proponente, inclusive marca, sinal, etiqueta ou outro elemento; sem dano ou 
deformidade pelas peças nele contidas, que por si só identifiquem a licitante.  

 
5.2 ENVELOPE Nº 2: Neste envelope deverá estar acondicionado o Plano de 

Comunicação Publicitária – Via Identificada, SEM as peças que 
acompanham o referido plano. Deverá estar lacrado e com a seguinte 
identificação: 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/17 
CONCORRÊNCIA Nº 001/17 
ENVELOPE Nº 2 
PROPOSTA TÉCNICA: Plano de Comunicação Publicitária 
NOME EMPRESARIAL E CNPJ DA LICITANTE 
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5.3 ENVELOPE Nº 3: Neste envelope deverá estar acondicionado o conjunto de 
documentos relativos à Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos 
de Soluções de Problemas de Comunicação. Este envelope não poderá ter 
qualquer tipo de informação, inclusive marca, sinal, etiqueta ou outro 
elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 
Identificada e possibilite a identificação da autoria antes da abertura do 
Envelope nº 2. Deverá estar lacrado e com a seguinte identificação: 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/17 
CONCORRÊNCIA Nº 001/17 
ENVELOPE Nº 3 
PROPOSTA TÉCNICA: Capacidade de Atendimento, Repertório e 
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 
NOME EMPRESARIAL E CNPJ DA LICITANTE 

 
5.4 ENVELOPE Nº 4: Neste envelope deverá estar acondicionada a Proposta 

de Preços. Deverá estar lacrado e com a seguinte identificação: 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/17 
CONCORRÊNCIA Nº 001/17 
ENVELOPE Nº 4 
PROPOSTA DE PREÇOS 
NOME EMPRESARIAL E CNPJ DA LICITANTE 
 

5.5 ENVELOPE Nº 5: Neste envelope deverá estar acondicionada a 
documentação referente a Habilitação. Deverá estar lacrado e com a 
seguinte identificação: 
 

À CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/17 
CONCORRÊNCIA Nº 001/17 
ENVELOPE Nº 5 
HABILITAÇÃO 
NOME EMPRESARIAL E CNPJ DA LICITANTE 
 

6. DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPES Nº 1, 2 e 3) 
 

A proposta técnica será redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, sem emendas ou rasuras e deverá ser 
estruturada com os seguintes quesitos: 
 
6.1 ENVELOPE Nº 1 – PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA 

NÃO IDENTIFICADA: com base no Anexo I - Briefing, a licitante deverá 
elaborar e justificar um Plano de Comunicação Publicitária completo, 
observando o seguinte: 
 
6.1.1 Raciocínio Básico: texto de no máximo 5 (cinco) laudas de 25 (vinte 

e cinco) linhas no corpo com fonte tamanho 12 normal (não 
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condensada), em que a licitante apresentará um diagnóstico das 
necessidade de comunicação publicitária da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes, a sua compreensão sobre os objetivos geral e 
específicos de comunicação, expressos no briefing. 
 

6.1.2 Estratégia de Comunicação Publicitária: texto de no máximo 5 
(cinco) laudas de 25 (vinte e cinco) linhas no corpo com fonte 
tamanho 12 normal (não condensada), em que a licitante 
apresentará as linhas gerais da proposta para suprir o desafio de 
comunicação a ser enfrentado e alcançar os objetivos geral e 
específicos de comunicação, expressos no briefing, compreendendo: 

 
a) Explicitação e defesa do partido temático e do conceito que, de 

acordo com seu Raciocínio Básico, devem fundamentar a 
proposta de solução publicitária, e; 
 

b) Explicitação e defesa dos principais pontos da Estratégia de 
Comunicação Publicitária sugerida, especialmente o que dizer, a 
quem dizer, como dizer, quando dizer e que meios de divulgação, 
instrumentos e ferramentas utilizar. 
 

6.1.3 Ideia Criativa: texto em que a licitante se limitará a apresentar a 
campanha publicitaria, expressa sob a forma de uma redução de 
mensagem, que pode ou não assumir a forma de slogan passível de 
ser utilizado em ações de comunicação da Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes, composto por: 
 
a) Relação de todas as peças integrantes da campanha, incluídas 

eventuais reduções e variações de formato, com comentários 
sobre cada peça, e; 
 

b) Exemplos de peças que julgar mais indicados para corporificar 
objetivamente sua proposta de solução do desafio de 
comunicação. 

 
6.1.3.1 O número de peças é limitado à 10 (dez), 

independentemente do meio de divulgação, do tipo ou 
característica da peça. 
 

6.1.3.2 As peças poderão ser apresentadas sob a forma de roteiro, 
layout e story-board impressos. 

 
6.1.3.3 Os layouts devem ser impressos em formato A4 e 

encadernados junto à proposta. Não serão admitidos layouts 
com dobras. Mídias (CD’s ou DVD’s) devem ser 
acondicionados em “bolsas” e encadernados na proposta. 

 
6.1.3.4 Os exemplos acabados só serão aceitos das peças de não 

mídia. Essas peças deverão ser acondicionadas em bolsas 
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encadernadas juntamente com a proposta. As peças 
deverão ser apresentadas em tamanho real ou reduzido. 

 
6.1.3.5 Não serão admitidas peças soltas no envelope padronizado.  

 
6.1.4 Estratégia de Mídia e Não Mídia: constituídas por: 

 
a) Apresentação em que a licitante 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 referencial indicada no briefing, sobre a forma de 
textos, tabelas, gráficos e planilhas. 

 
b) Simulação de plano de distribuição em que a licitante identificará 

todas as peças e/ou materiais destinados à veiculação, exibição, 
exposição ou distribuição, sob a forma de textos, tabelas, gráficos 
e planilhas. A simulação deverá conter todas as peças e materiais 
que forem referidos como necessários para a execução da 
proposta de Estratégia de Comunicação Publicitária, com 
informações sobre:  
 

1) O período de distribuição das peças e/ou material; 
 

2) As quantidades de inserções em veículos de comunicação; 
 

3) Os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos 
alocados em veículos de divulgação, separados por cada meio 
de divulgação; 

 
4) Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção 

e/ou na execução técnica de cada peça destinada a veículos 
de comunicação; 

 
5) As quantidades a serem produzidas de cada peça e/ou material 

de não mídia;  
 

6) Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de 
cada peça e/ou material de não mídia; 

 
7) Os valores (absolutos e percentuais) alocados na distribuição 

de cada peça e/ou material de não mídia. 
 

6.1.4.1 Os preços das inserções em veículos de comunicação a 
serem considerados na simulação de plano de distribuição 
devem ser os de tabela cheia, devendo ser desconsiderado 
o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos 
veículos de comunicação, assim como devem ser 
desconsiderados os custos internos e os honorários sobre 
serviços de fornecedores externos. 
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6.1.5 O Plano de Comunicação Publicitária deve atender aos seguintes 
parâmetros de apresentação: 
 
a) Em papel tamanho A4, branco, tipo sulfite, com gramatura de 75 

g/m2, orientação retrato; 
 

b) Com espaçamento de 3 cm na margem esquerda e 1 cm nas 
margens direita, superior e inferior, sempre contados a partir da 
borda; 

 
c) Sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes; 

 
d) Com textos justificados; 

 
e) Com espaçamento simples entre as linhas; 

 
f) Com texto e numeração de paginas em fonte “Arial”, tamanho 12 

pontos, estilo normal, cor preto automático; 
 

g) Com numeração em todas as páginas pelo editor de textos, a 
partir da primeira página interna, em algarismos arábicos, no 
canto inferior direito da página; 

 
h) Em caderno único e com espiral transparente; 

 
i) Capa e contracapa em papel A4 branco, ambas em branco; 

 
j) Sem qualquer tipo de identificação da licitante.  

 
6.2 ENVELOPE Nº 2 – PANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA 

IDENTIFICADA: deve ser apresentado sem os exemplos de peças e/ou 
materiais da Ideia Criativa e deverá ser cópia fiel da Via Não Identificada, 
com a identificação da licitante, bem como ser datado e assinado na última 
página e rubricado nas demais pelo representante legal, devidamente 
identificado. 
 

6.3 ENVELPE Nº 3 - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E 
RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO:  

 
6.3.1 Os documentos e informações que constituem a demonstração da 

Capacidade de Atendimento deverão ser apresentados em caderno 
específico, em folhas devidamente numeradas sequencialmente, a 
partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última 
página pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, devendo constar:  
 
a) Relação nominal dos principais clientes atuais, com especificação 

do inicio de atendimento de cada um deles; 
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b) Quantificação e qualificação, sob a forma de currículo resumido 
(nome, formação e experiência) dos profissionais que serão 
colocados à disposição da execução do contrato, discriminando-
se as áreas de estudo planejamento, criação, produção de rádio, 
TV, cinema, Internet, produção gráfica, mídia e atendimento; 

 
c) As instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que serão 

colocados á disposição para a execução do contrato; 
 

d) A sistemática de atendimento, descriminando os prazos a serem 
praticados, em condições normais de trabalho, na criação de 
peça avulsa ou de campanha, e na elaboração do plano de mídia; 

 
e) A discriminação das informações de marketing e comunicação, 

das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e 
controle de mídia que coloca regularmente à disposição da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, sem ônus adicional, 
durante a vigência do contrato. 
 

6.3.2 Os documentos e informações que constituem a demonstração do 
Repertório deverão ser apresentados em caderno específico, em 
folhas devidamente numeradas sequencialmente, a partir da primeira 
página interna, rubricadas e assinadas na última página pelo 
representante legal da licitante, devidamente identificado, 
obedecendo ao seguinte:  
 
a) Poderão ser apresentadas até 5 (cinco) peças e/ou materiais 

concebidos e veiculados, expostos ou distribuídos pela licitante; 
 

b) Para cada peça e/ou material deverá ser apresentada uma ficha 
técnica com a indicação sucinta do problema que cada peça se 
propôs a resolver, título, data de produção, período de 
veiculação, distribuição, exibição e exposição. 

 
c) As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD, e as 

peças gráficas em proporções que preservem suas dimensões 
originais e sua leitura. 

 
d) As peças não podem se referir a trabalhos solicitados e/ou 

aprovados pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 
 

6.3.3 Os documentos e informações que constituem Relatos de Soluções 
de Problemas de Comunicação deverão ser apresentados em 
caderno específico, em folhas devidamente numeradas 
sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e 
assinadas na última página pelo representante legal da licitante, 
devidamente identificado, obedecendo ao seguinte:  
 
a) Apresentação de 1 (um) case, relatando em no máximo duas 

páginas, a solução bem sucedida de problema de comunicação, 
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planejada e proposta pela licitante e implementada por seu 
cliente. 
 

b) É permitida a inclusão de até 5 (cinco) peças e/ou materiais, 
acompanhadas de ficha técnica, apresentadas de acordo o 
disposto no item 6.3.2 deste Edital. 
 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 4) 
 
7.1 A proposta de preços deverá ser formulada em 1 (uma) via, em papel 

timbrado da empresa licitante, preferencialmente conforme o modelo 
constante no Anexo II deste edital, não manuscrita, datilografada ou 
impressa por meio eletrônico, redigida em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 
procurador credenciado para o certame, devidamente identificado com 
nome, RG e CPF, devendo nela constar, obrigatoriamente: 

 
a) Número do Processo Licitatório e da Concorrência; 

b) CNPJ, razão social, endereço completo, telefone e e-mail da licitante; 

c) Percentual de desconto sobre Custos Internos, baseado na Tabela de 
Preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São 
Paulo; 

d) Percentual de honorários a serem cobrados sobre serviços de terceiros, 
referentes à produção e a execução técnica de peças, campanhas e 
materiais publicitários cuja distribuição não proporcione desconto de 
agência concedido pelos veículos de divulgação; 

e) Declaração expressa na qual a licitante afirma que: 
 

1) No preço global proposto estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita e satisfatória execução dos serviços 
objetivados neste edital;  
 

2) Compromete-se a buscar obter as melhores condições e descontos 
nas negociações comerciais junto a fornecedores de serviços e 
veículos, quando for o caso, transferindo à Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes as vantagens obtidas; 

 
3) Compromete-se a ceder de maneira definitiva, irrevogável e 

irretratável à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes os direitos de uso 
dos trabalhos efetivados pela agência, considerando já incluídos no 
custo de produção o valor dessa cessão, especialmente no que se 
refere aos direitos de autoria intelectual; 

 
4) Compromete-se a licenciar o uso dos direitos de imagem de atores, 

modelos, assim como vozes ou obras consagradas, por no mínimo 6 
(seis) meses, já incluindo o cachê; 

 



 

Página 10 de 39 

 

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Estado de São Paulo 

5) Compromete-se formalmente a assinar o Termo de Ciência e 
Notificação constante no Anexo X, juntamente com a Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, caso seja declarada adjudicatária do 
objeto deste certame e concomitantemente a assinatura do 
instrumento contratual, conforme Instrução 2/2008 do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo; 

 
6) Está ciente e de acordo com as disposições constantes no Edital. 
 

7.2 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, contado da data da sessão pública. A ausência da indicação do 
prazo será entendida como aceitação tácita dessa condição. 
 

7.3 A proposta de preços será de exclusiva responsabilidade da licitante, sendo 
que a mesma não poderá pleitear, durante a vigência do contrato a ser 
firmando, nenhuma alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 
 

7.4 As propostas de preços assinadas por procuração deverão vir 
acompanhadas do respectivo instrumento. 

 
7.5 Deverá ser indicado o nome completo, RG, CPF, função na empresa, e 

endereço do responsável pela assinatura do contrato decorrente deste 
certame, assim como da testemunha por parte da empresa proponente. 

 
8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 5) 

  
Para fins de habilitação neste certame, a licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE nº 5, os seguintes documentos:  

 
8.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

a)  Cédula de Identidade dos responsáveis legais da licitante; 
 

b)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  
 

c)  Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 

d)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  

 

e)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir.  
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8.2 REGULARIDADE FISCAL  
 

a)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, em havendo, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividades;  

 

b)  Prova de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal 
(Certidões Negativas de Débitos de Tributos e Contribuições ou Certidões 
Positivas de Débitos com efeitos de Negativa), sendo a última do 
domicílio ou sede da licitante;  

 

c)  Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS).  

 

d)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da respectiva certidão negativa 
(CNDT), dentro de sua validade, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Federal 12440/11. 

 
8.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a) Certidão negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial, 

expedida pelo distribuidor ou distribuidores judiciais da sede da licitante, 
com prazo não superior a 90 dias da data de sua expedição. No caso de 
praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas 
certidões de cada distribuidor. 
 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 
8.3.1 As sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de 

um ano deverão apresentar balanço relativo ao respectivo período, 
assinado pelo administrador e pelo responsável por sua 
contabilidade, com a indicação de nome, número de registro no CRC, 
e autenticado ou registrado em Cartório ou Junta Comercial da sede 
ou do domicílio da licitante, alternativamente substituindo-se por 
publicação no Diário Oficial ou jornal de grande circulação na sede 
ou do domicílio da licitante. 
 

8.3.2 Para verificação da boa situação financeira da licitante, será utilizado 
o índice de Liquidez Geral, calculado conforme fórmula abaixo, que 
deverá ser maior do que 1 (um) inteiro.  

 
 

Liquidez Geral =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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8.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Cópia autenticada do certificado de qualificação técnica fornecido pelo 
Conselho Executivo de Normas Padrão – CENP. 
 

b) Comprovação para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características ao objeto licitado, através da apresentação de Atestado(s) 
de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, em nome da licitante. 

 
8.5 Para as empresas cadastradas na Câmara Municipal, a documentação 

poderá ser substituída pelo Certificado de Registro de Cadastral, desde 
que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral 
esteja no prazo de validade.  

 
8.6 Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro 

esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no 
órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 
apresentado, sob pena de inabilitação.  

 
9. DO PROCEDIMENTO 
 

As Sessões Públicas pertinentes a este certame seguirão o seguinte 
procedimento: 

 
9.1 PRIMEIRA SESSÃO: 

 
9.1.1 No local, data e horário estabelecidos no item 2 deste Edital, a CPL 

deverá proceder a identificação dos representantes da licitantes, 
conforme exigido no item 4 do Edital. 
 

9.1.2 A CPL deverá solicitar aos representantes presentes e credenciados 
que entreguem os ENVELOPES Nº 1, 2, 3 e 4, devidamente 
fechados. 
 

9.1.3 Será conferida a regularidade dos envelopes, de acordo com as 
disposições do Edital. 

 
9.1.4 Não serão recebidos o ENVELOPE Nº 1 se estiver identificado, ou se 

apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que, por si só, 
identifique a licitante ou se estiver danificado ou deformado pelas 
peças e documentos nele acondicionados, de modo a possibilitar a 
identificação da proponente. Neste caso, também não serão 
recebidos os ENVELOPES Nº 2, 3 e 4 da proponente.  

 
9.1.5 Serão rubricados no fecho os ENVELOPES Nº 2 e 4, que 

permanecerão fechados e sob a guarda e responsabilidade da CPL. 
 

9.1.6 Serão abertos os ENVELOPES Nº 1 (Plano de Comunicação 
Publicitária – Via Não-Identificada) para a verificação preliminar do 
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seu conteúdo, com observância relativa à existência de marcas, 
sinais, etiquetas ou qualquer outro elemento capaz de identificar a 
licitante. Após a CPL reacomodará os conteúdos em novos 
envelopes padronizados e sem identificação, para que sejam 
encaminhados à Subcomissão Técnica, observando-se o disposto no 
§ 3º do artigo 11 da Lei Federal nº 12.232/2010. 

 
9.1.7 Serão abertos os ENVELOPES Nº 3 (Capacidade de Atendimento, 

Repertório, Relatos de Soluções e Problemas de Comunicação) de 
cada licitante, para que seja verificado se o invólucro e o seu 
conteúdo não contém informações, marca, sinal, etiqueta ou 
qualquer outro elemento que conste do Plano de Comunicação 
Publicitária – Via Não Identificada, que possibilite a identificação da 
autoria antes da abertura do ENVELOPE Nº 2. 

 
9.1.8 Se todas as licitantes estiverem de acordo com as decisões tomadas 

pela CPL na Primeira Sessão, os procedimentos de licitação terão 
continuidade. Caso contrário, a CPL abrirá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para a interposição de recursos administrativos, conforme 
disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
9.1.9 Não tendo sido interposto recursos administrativos, ou tendo sido 

julgados os recursos administrativos interpostos, a CPL enviará à 
Subcomissão Técnica os ENVELOPES Nº 1, com o Plano de 
Comunicação Publicitária – Via Não Identificada. 

 
9.1.10 A Subcomissão Técnica fará a análise individualizada e o julgamento 

do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não identificada, de 
acordo com os critérios estabelecidos no Edital. 

 
9.1.11 Após o julgamento referido no item acima, a Subcomissão Técnica 

encaminhará a CPL a Ata de Julgamento das Planilhas com as 
pontuações e as justificativas escritas das razões que as 
fundamentaram, caso a caso. 

 
9.1.12 Somente após ter recebido os ENVELOPES Nº 1 com os Planos de 

Comunicação Publicitária – Via Não Identificada, julgados pela 
Subcomissão Técnica, a CPL enviará os ENVELOPES Nº 3 – 
Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de 
Problemas de Comunicação à referida subcomissão. 

 
9.1.13 A Subcomissão Técnica fará a análise individualizada e o julgamento 

do conteúdo dos ENVELOPES Nº 3 de acordo com os critérios 
estabelecidos no Edital. 

 
9.1.14 Após o julgamento referido no item acima, a Subcomissão Técnica 

encaminhará a CPL a Ata de Julgamento das Planilhas com as 
pontuações e as justificativas escritas das razões que as 
fundamentaram, caso a caso. 
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9.2 SEGUNDA SESSÃO: 
 

Após o recebimento dos ENVELOPES Nº 1 e 3 e as respectivas Atas e 
Planilhas de Julgamento com as pontuações e as justificativas pertinentes 
da Subcomissão Técnica, a CPL convocará as licitantes para a Segunda 
Sessão Pública, na qual serão adotados os seguintes procedimentos: 
 
9.2.1 O Presidente da CPL abrirá a sessão e prosseguirá com a leitura da 

Ata de Julgamento das Propostas Técnicas recebida da 
Subcomissão Técnica. 
 

9.2.2 Será dado vistas aos representantes presentes dos envelopes e 
documentos recebidos da Subcomissão Técnica. 
 

9.2.3 Serão abertos os ENVELOPES Nº 2 – Plano de Comunicação 
Publicitária – Via Identificada, para realizar o cotejo com os 
ENVELOPES Nº 1 – Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 
Identificada, pelos representantes presentes. 

 
9.2.4 Será anunciado o resultado do julgamento das Propostas Técnicas, 

que será publicado na forma estabelecida no Edital, com a indicação 
das licitantes classificados e desclassificados, em ordem decrescente 
de pontuação. A CPL abrirá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 
interposição de recursos administrativos, conforme disposto no artigo 
109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
9.3 TERCEIRA SESSÃO 

 
Não tendo sido interposto recursos administrativos, ou tendo sido julgados 
os recursos administrativos interpostos, a CPL convocará as licitantes para a 
Terceira Sessão Pública, na qual serão adotados os seguintes 
procedimentos: 

 
9.3.1 Serão abertos os ENVELOPES Nº 4 – Propostas de Preços, cujos 

documentos serão rubricados pelos membros da CPL e 
representantes presentes. 
 

9.3.2 As Propostas de Preços serão examinadas quanto à sua 
regularidade e julgadas de acordo com os critérios estabelecidos 
neste Edital. 

 
9.3.3 Será anunciado o resultado do julgamento das Propostas de Preços. 

 
9.3.4 A CPL procederá a negociação prevista no inciso II, § 1º do artigo 46 

da Lei Federal nº 8.666/93 com a licitante melhor classificada com 
relação à Proposta Técnica, caso essa não tenha sido também a 
melhor classificada com relação à Proposta de Preços. 
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9.3.5 O procedimento estabelecido no item anterior será adotado, 
sucessivamente, com as demais licitantes classificadas, pela ordem 
de classificação, até que haja acordo para a contratação. 

 
9.3.6 O resultado será publicado na forma estabelecida no Edital, com a 

indicação das licitantes em ordem de classificação. A CPL abrirá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos 
administrativos, conforme disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 

 
9.4 QUARTA SESSÃO 

 
Não tendo sido interposto recursos administrativos, ou tendo sido julgados 
os recursos administrativos interpostos, a CPL convocará as licitantes para a 
Quarta Sessão Pública, na qual serão adotados os seguintes 
procedimentos: 

 
9.4.1 Serão recebidos e abertos os ENVELOPES Nº 5 – Habilitação, 

apenas das licitantes classificadas na Proposta Técnica e na 
Proposta de Preços, cujos documentos serão rubricados pelos 
membros da CPL e representantes presentes. 

 
9.4.2 Os documentos de Habilitação serão examinados quanto à sua 

regularidade e julgadas de acordo com os critérios estabelecidos 
neste Edital. 

 
9.4.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante 

habilitada melhor classificada será declarada vencedora.  
 

9.4.4 O resultado será publicado na forma estabelecida no Edital, com a 
indicação das licitantes em ordem de classificação. A CPL abrirá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos 
administrativos, conforme disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 

 
10. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO 

 
10.1 As Propostas Técnicas serão avaliadas através dos critérios e pontuações 

detalhados no Anexo IX, observando-se as disposições contidas na Lei 
Federal nº 12.232/2010. 
 

10.2 A pontuação de cada quesito corresponderá à média aritmética (com 
arredondamento na segunda casa decimal) dos pontos atribuídos por cada 
um dos membros da subcomissão técnica, especialmente designada para 
esta avaliação. 

 
10.3 Nos termos do inciso VIII do artigo 6º da Lei Federal nº 12.232/2010, em 

caso de empate na soma de pontos das Propostas Técnicas, será 
considerada como proposta mais vantajosa para a Administração aquela 
que tiver maior avaliação nos quesitos abaixo elencados, pela ordem: 
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1) Idéia Criativa; 

2) Raciocínio Básico; e,  

3) Estratégia de Comunicação. 

 
10.4 Serão desclassificadas as propostas que não atingirem um mínimo de 70 

pontos; ou, ainda, aquelas que obtiverem zero em quaisquer dos quesitos 
ou subquesitos do Anexo IX. 
 

10.5 A classificação das Proposta de Preços visa, única e exclusivamente, à 
obtenção de parâmetros para a negociação com a licitante detentora da 
proposta técnica melhor classificada. 

 
10.6 A CPL atribuirá notas para cada um dos quesitos a serem analisados, 

conforme descrito abaixo:  
 

10.6.1 Percentual de Desconto sobre Custos Internos (Tabela do 
Sindicato das Agências de Publicidade do Estado de São Paulo): 

 

% de Desconto Pontuação 

Até 10% 0 pontos 

20% 10 pontos 

30% 20 pontos 

40% 30 pontos 

50% 40 pontos 

60% 50 pontos 

70% 60 pontos 

80% 70 pontos 

 
10.6.2 Percentual de Honorários a serem cobrados sobre serviços de 

terceiros: 
 

% de Honorários Pontuação 

15% 0 pontos 

14% 10 pontos 

13% 20 pontos 

12% 30 pontos 

 
10.7 A Nota de cada Proposta de Preços será obtida mediante a soma das notas 

dos quesitos constantes no item 10.6.1 e 10.6.2. 
 

10.8 A Proposta de Preços que obtiver o maior somatório das notas será 
considerada como a de menor preço. 

 
10.9 Em caso de empate, será considerada como de menor preço a Proposta 

que apresentar, sucessivamente: o menor percentual de honorários a serem 
cobrados sobre serviços de terceiros e o maior percentual de desconto 
sobre os custos internos. 
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10.10 Serão desclassificadas as propostas que:  
 

a)  Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b)  Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;  

c)  Contiverem em sua Proposta de Preços percentual de desconto sobre 
os custos internos superior a 80% (oitenta por cento), ou percentual de 
honorários a serem cobrados sobre serviços de terceiros superior a 
15% (quinze) por cento.  

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

11.1 Não tendo sido interposto recursos administrativos, ou tendo sido julgados 
eventuais recursos administrativos interpostos, constatada a regularidade do 
procedimento licitatório, o resultado será homologado pela Presidência da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, adjudicando à vencedora o objeto 
do certame. 

 
12. DOS QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
12.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao 

Edital, deverão ser protocolados por escrito, junto a Unidade de Protocolo, 
Arquivo e Documentação da Câmara Municipal, endereçadas à CPL, não 
sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma. 

 
12.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente certame encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 
prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, junto à Secretaria 
Geral Administrativa. 

 
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
13.1 A interposição de recursos administrativos obedecerá as disposições 

contidas no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, e somente será realizada 
por escrito, junto a Unidade de Protocolo, Arquivo e Documentação da 
Câmara Municipal, endereçadas à CPL, não sendo aceito, em nenhuma 
hipótese, o encaminhamento de outra forma. 
 

14. DO CONTRATO 
 

14.1 Homologada a adjudicação do objeto licitado, a empresa vencedora será 
convocada para, no prazo de 10 (dez) dias, assinar o instrumento 
contratual, conforme minuta que integra o presente Edital (Anexo VIII), 
devendo apresentar neste ato certidões negativas de débito ou positivas 
com efeito de negativas constantes no item 8.2, caso as apresentadas 
para fins de habilitação estejam vencidas. 

 
14.2 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, 

por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e 
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desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração (artigo 64, § 
1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações). 

 
14.3 Não sendo obedecido o prazo para a assinatura do contrato, a licitante 

vencedora decairá do direito de contratação, facultando-se à Câmara 
Municipal convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
14.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início na 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, nos 
termos do artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
14.5 No interesse público e por solicitação da Contratante, a Contratada se 

obriga a manter a prestação dos serviços até 60 (sessenta) dias após a data 
da expiração do prazo contratual, situação que será formalizada em 
procedimento administrativo obrigatório, nas mesmas condições pactuadas, 
de conformidade com o Processo Licitatório nº 005/17. 

 
14.6 O preço do contrato poderá ser reajustado através de processo 

administrativo regular de iniciativa da CONTRATATA, depois de 
transcorrido o período de 12 (doze) meses, tomando-se por base o início 
do contrato, observando-se as disposições legais vigentes à época, 
aplicando-se o IGP-M/FGV para o cálculo dos reajustes. 

 
14.7 O contrato resultante da presente Processo Licitatório poderá ser alterado 

nos termos do artigo 58 cumulado com artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. 

 
14.8 A licitante vencedora deverá indicar Preposto com domicílio no município de 

Mogi das Cruzes, informando seu nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-
mail, com a finalidade de representa-la durante a execução do contrato e 
prestar todo o atendimento necessário à Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes. 
 

14.9 Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a solicitação, 
orientação e supervisão do Departamento de Comunicação Social da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a qual decidirá quanto à sua 
aprovação. 

 
15. DA GARANTIA 
 

15.1 A contratada deverá apresentar garantia financeira no limite de 3% (três por 
cento) das obrigações assumidas, no prazo de 20 (vinte) dias contados da 
assinatura do contrato, dentre uma das seguintes modalidades previstas no 
artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia; ou, 
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c) Fiança bancária. 

 
15.2 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, 

incluindo indenização a terceiros, a contratada deverá efetuar a respectiva 
reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
em que for notificada pela contratante. 
 

15.3 A devolução da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo do objeto 
desta licitação, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 
15.4 Eventuais modificações no contrato, inclusive prorrogações do prazo de 

vigência, que impliquem em complementação da garantia inicialmente 
oferecida, somente serão formalizadas após a efetivação da nova garantia. 

 
16. DO PAGAMENTO 

 
A CONTRATANTE efetuará o pagamento quinzenal à CONTRATADA em 
contraprestação aos serviços prestados, até o 5º (quinto) dia útil após a 
apresentação da documentação fiscal relativa ao período vencido. 
 

17. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
As despesas decorrentes do presente certame licitatório correrão à conta de 
dotação própria do orçamento do presente exercício, codificada sob n° 
02.01.01.0012.2001.04.031.3.3.9039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. 
 

18. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

18.1 A execução dos serviços será fiscalizada pelo Departamento de 
Comunicação Social da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

 
18.2 Eventuais irregularidades verificadas pela fiscalização serão comunicadas à 

Contratada a fim de que essa providencie sua regularização. 
 

19. DAS PENALIDADES 
 

19.1 Pelo atraso injustificado na entrega de objetos, garantida a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes multas: 

 
a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega de 

objeto solicitado, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 
mesmo; 

 
b) 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor do objeto solicitado, 

no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do mesmo; 
 

19.2 Por qualquer outra infração que configure inexecução total ou parcial do 
contrato, ou no caso de prática reiterada de atraso injustificado na entrega 



 

Página 20 de 39 

 

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Estado de São Paulo 

de objeto, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar a 
Contratada as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93: 

 
a) Advertência; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor da contratação; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

 
19.3 Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de 

eventuais pagamentos devidos à Contratada, ou cobrados judicialmente. 
 
19.4 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à Contratada 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

 
19.5 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o 

caso.  
 
19.6 A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não impede que a 

Administração rescinda unilateralmente o presente instrumento e aplique 
outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 
Públicos), bem como demais sanções civis previstas na legislação vigente. 

 
20. DA DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 
 

20.1 A divulgação de todos os atos pertinentes ao presente procedimento 
licitatório será realizada por meio de publicações no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo – DOE e pelo Site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
(www.cmmc.sp.gov.br). 

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

21.1 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data, local e 
horário constante deste edital será transferida, automaticamente, para o 
primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 
 

21.2 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 
obrigação de indenizar (artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93).  

 
21.3 A licitante deverá ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 

Edital, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta e da entrega do objeto licitado. 
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21.4 A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável 
dos termos do presente edital, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e normas gerais aplicáveis. 

 
21.5 A CPL poderá solicitar das licitantes, em todas as fases da licitação, 

quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, se entender 
que são necessários para o seu julgamento, sendo que os esclarecimentos 
não poderão implicar em modificação das condições das Propostas Técnica 
e de Preços. 

 
21.6 O edital será disponibilizado às empresas interessadas, gratuitamente, no 

prédio sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, situada na Avenida 
Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico, Mogi das Cruzes - 
SP, junto ao Setor de Compras telefone (11) 4798-9545, no horário das 
08h00 às 11h30 e das 13h30 às 18h00. 

 
21.7 Fica eleitor o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes – SP, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com 
expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 
Mogi das Cruzes, em 13 de junho de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

William Casanova 
Membro 

 
 
 
 
 

Alex Aleixo 
Secretário 

 
 
 
 
 

Alex Albert Morais de Souza 
Presidente 



 

Página 22 de 39 

 

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Estado de São Paulo 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/17 - CONCORRÊNCIA Nº 001/17  
 
 

ANEXO I - BRIEFING 
 
 
 
Este “briefing” consiste de informações destinadas as Agências de Propaganda, como 
instrumento para o exercício inerente à avaliação da melhor técnica deste edital. 
 
As licitantes deverão criar uma campanha com o objetivo de divulgar a TV Câmara, 
buscando ampliar sua audiência e despertando o interesse da população pelo 
acompanhamento dos trabalhos legislativos por este meio.  
 
Como referência orçamentária, as licitantes deverão considerar uma verba de R$ 
100.000,00 (cento mil reais), para ser consumida em prazo não superior a 30 dias. 
 
Informações adicionais sobre a cidade e sobre o órgão contratante podem ser obtidas 
através do endereço eletrônico: http://www.cmmc.sp.gov.br  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/17 - CONCORRÊNCIA Nº 001/17  

 
 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

 
Razão Social da empresa: _______________________________________________ 

CNPJ Nº ______________________________ 

Endereço completo:_____________________________________________________ 

Telefone/Fax: (__) _____________ E-mail: __________________________________ 

 
 
Prezados Senhores: 

 

Apresentamos nossa proposta comercial para prestação de serviços de 
publicidade, divulgação, comunicação e marketing para a Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes, pelo período de 12 (doze) meses, conforme exigências 
estabelecidas no Edital nº 005/17, sendo que adotaremos os seguintes valores: 
 

a) Desconto sobre Custos Internos para a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
baseado na Tabela de Preços do Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado de São Paulo: xx,xx% (xxxxx por cento); 

 
b) Honorários a serem cobrados da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, sobre 

serviços de terceiros, referentes à produção e a execução técnica de peças, 
campanhas e materiais publicitários cuja distribuição não nos proporcione o 
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação: xx,xx% (xxxxx por 
cento); 

 
 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da Sessão Pública 
de abertura das Propostas de Preços. 
 
 
Declaramos que: 
 

1) No preço global proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para 
a perfeita e satisfatória execução dos serviços objetivados neste edital;  

 
2) Comprometemos-nos a buscar obter as melhores condições e descontos nas 

negociações comerciais junto a fornecedores de serviços e veículos, quando for 
o caso, transferindo à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes as vantagens 
obtidas; 
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3) Comprometemo-nos a ceder de maneira definitiva, irrevogável e irretratável à 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes os direitos de uso dos trabalhos 
efetivados pela agência, considerando já incluídos no custo de produção o valor 
dessa cessão, especialmente no que se refere aos direitos de autoria intelectual; 

 
4) Comprometemo-nos a licenciar o uso dos direitos de imagem de atores, 

modelos, assim como vozes ou obras consagradas, por no mínimo 6 (seis) 
meses, já incluindo o cachê; 

 
5) Comprometemo-nos formalmente a assinar o Termo de Ciência e Notificação 

constante no Anexo VIII, juntamente com a Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, caso seja declarada adjudicatária do objeto deste certame e 
concomitantemente a assinatura do instrumento contratual, conforme Instrução 
2/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 
6) Estamos cientes e de acordo com as disposições constantes no Edital. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Local e Data 
 
 

Nome do signatário, função na empresa, assinatura, RG e CPF 



 

 
 
 
 
 
 
 

COLOCAR TIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/17 - CONCORRÊNCIA Nº 001/17  
 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

 
 
 
                (nome da empresa) 

................................................................., inscrita no CNPJ/MF  nº............................., 

declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

referentes à licitação em epígrafe, conforme documentos constantes do envelope de 

habilitação, nada havendo o que a desabone para participar do presente certame 

licitatório. 

 

 

..................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCAR TIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
               (nome da empresa) 

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF 

nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

..................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCAR TIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
               (nome da empresa) 

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF 

nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que não sofre ação que 

comprometa a sua estabilidade econômico-financeira, de que goza de situação regular 

relativa aos encargos tributários federais, estaduais e municipais, trabalhistas e 

previdenciários. 

 

 

 

 

..................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 

COLOCAR TIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 
7º DA CONSTITUÇÃO FEDERAL 

 
 

 

 

 

 

               (nome da empresa) 

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF 

nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que não emprega menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega 

menores de dezesseis anos em qualquer tipo de trabalho, em atendimento ao disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

 

...................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
 



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
               (nome da empresa) 

.................................................................., inscrita no CNPJ/MF 

nº.................................., declara, sob as penas da Lei, que é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II 

e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e 

seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os 

direitos previstos nos artigos 42, 43 e 44 da referida Lei. 

 

 

...................................., em ...... de ................. de 2017. 

 

 
 
 
Assinatura do responsável 
 
Nome legível: 
RG: 
CPF: 
Cargo: 
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ANEXO VIII  
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO XX/2016, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES E A EMPRESA XXXXXXXXXX. 

 
 

Pelo presente instrumento firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES, Poder Legislativo Municipal, sediada na Avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico, em Mogi das Cruzes - SP, inscrita no CNPJ sob nº 
46.003.380/0001-19, neste ato representada por seu Presidente, Vereador xxxxxxxxxx, 
nacionalidade, estado civil, portador da CIRG nº xxxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxx, a seguir 
denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa xxxxxxxxxx, com 
sede na xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº xxxxxxxxxx, neste ato representada por 
xxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, portador(a) da CIRG nº xxxxxxxxxx e do CPF nº 
xxxxxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxx, a seguir denominada simplesmente de 
CONTRATADA, vinculados aos termos do Processo Licitatório nº 005/17, o qual 
adjudicou o objeto da Concorrência nº 001/17, conforme decisão da Presidência da 
Câmara Municipal exarada nas fls. XX, celebram entre si o presente contrato, regido pela 
Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e pelas cláusulas a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1 Constitui objeto do presente instrumento a contração de AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADE para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, 
DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES. 
 

1.2 Considera-se parte integrante deste contrato os seguintes documentos: 
 

a) Edital nº 005/17 e seus anexos. 
 
b) Proposta de Preços apresentada pela CONTRADA, constante nos autos do 

procedimento licitatório. 
 

1.3 Os serviços consistem no conjunto de atividades realizadas integradamente que 
tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a 
criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa 
e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o 
intuito de promover a publicidade legal e de projetos específicos, a publicidade 
institucional e as ações da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, conforme 
disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 12.232/2010. 
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1.4 A prestação dos serviços objeto desta licitação abrange o fornecimento de todos 
os recursos humanos e materiais necessários à sua execução. 

 
2. DO VALOR, PAGAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS 

 

2.1 A Tesouraria da CONTRATANTE efetuará o pagamento quinzenal à 
CONTRATADA em contraprestação aos serviços prestados, até o 5º (quinto) dia 
útil após a apresentação da documentação fiscal relativa ao período vencido e 
após a conferência e aprovação pela Fiscalização. 

 

2.2 As despesas decorrentes da execução dos serviços deste Contrato correrão por 
conta de dotação atribuídas à CONTRATANTE, codificada sob nº 
02.01.01.0012.2001.04.031.3.3.9039.00 – Outros Serviços de Terceiros. 

 
2.3 Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ XXXXX,XX 

(XXXXXXXXXXXXXXX), para fins de alçada financeira. 
 

2.4 O valor dos serviços será orçado pela licitante através da estimativa de custos 
para cada peça e campanha, em função dos custos respectivos, observando sua 
compatibilidade com os preços de mercado, sob pena de responsabilidade, e 
serão submetidos à apreciação do Departamento de Comunicação Social da 
CONTRATANTE, que decidirá quanto à sua aprovação. 

 
2.5 O valor total estimado será dividido em vários serviços e campanhas publicitárias 

que ocorrerão durante o período, de acordo com a necessidade e a conveniência 
da CONTRATANTE. 

 
3. DO REAJUSTE 
 

O preço do contrato poderá ser reajustado através de processo administrativo regular 
de iniciativa da CONTRATATA, depois de transcorrido o período de 12 (doze) 
meses, tomando-se por base o início do contrato, observando-se as disposições legais 
vigentes à época, aplicando-se o IGP-M/FGV para o cálculo dos reajustes. 

 
4. DA VIGÊNCIA 

 
4.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com início na 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 

 
4.2 No interesse público e a pedido da CONTRATANTE a CONTRATADA obriga-se 

a manter a prestação dos serviços até 60 (sessenta) dias após a data da 
expiração do prazo contratual, situação que será formalizada em procedimento 
administrativo. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA obriga-se a: 
 

5.1 Obedecer às orientações fornecidas pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução contratual.  
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5.2 Indicar Preposto com domicílio no município de Mogi das Cruzes, informando seu 

nome, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail com a finalidade de representa-la 
durante a execução do contrato e prestar todo o atendimento necessário à 
CONTRATANTE. 

 
5.3 Arcar com todos os custos provenientes da execução contratual, incluindo 

salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios, uniformes, 
treinamentos e outros.  

5.4 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados ou prepostos no desempenho de suas tarefas na CÂMARA ou em 
suas imediações, responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de todos os 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes. 

 
5.5 Arcar com eventuais prejuízos causados à CÂMARA ou a terceiros por seus 

empregados ou prepostos na execução dos serviços. 
 

5.6 Recolher todos os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados, conforme 
definido na legislação tributária.  

 
5.7 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas na licitação que 
originou o presente contrato. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

A CONTRATANTE obriga-se a: 
 

6.1 Efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuado. 
 

6.2 Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato. 
 

7. DA FISCALIZAÇÃO 
 

7.1 A fiscalização dos serviços será exercida pelo Departamento de Comunicação 
Social da CONTRATANTE, a qual competirá decidir sobre as dúvidas ou questões 
que surgirem no decorrer dos serviços, e que de tudo dará ciência à Presidência 
da Edilidade. 
 

7.2 Eventuais irregularidades verificadas pela fiscalização serão comunicadas à 
Contratada a fim de que essa providencie imediatamente a sua regularização. 

 
8. DA GARANTIA 

 
8.1 A garantia das obrigações assumidas, no valor de R$ x.xxx,xx (xxxxxxxxxx), 

conforme previsão contida no instrumento convocatório, equivalendo a 3% (três 
por cento) do valor estimado deste contrato, foi prestada na modalidade xxxxx, 
que passa a integrar este instrumento, a qual será liberada ou restituída após a 
execução do contrato. 
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8.2 Se o valor da garantia foi utilizado para pagamento de quaisquer obrigações, 
incluindo indenização a terceiros, a CONTRATADA será devidamente notificada 
pela CONTRATANTE, e será obrigada a repor ou completar seu valor, no prazo 
máximo e improrrogável de dois dias úteis, contados do recebimento da referida 
notificação. 

 
8.3 A não apresentação da cobertura da garantia importará na rescisão contratual. 

 
8.4 A CONTRATANTE poderá descontar da garantia toda a importância que a 

qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA. 
 

8.5 Modificações no contrato, que impliquem em complementação da garantia 
inicialmente oferecida, somente serão formalizadas após a efetivação da nova 
garantia. 

 
8.6 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer 

operação financeira 
 

9. DAS PENALIDADES 
 
9.1 Pelo atraso injustificado na entrega de objetos, garantida a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes multas: 
 

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega de objeto 
solicitado, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do mesmo; 

 
b) 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor do objeto solicitado, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do mesmo; 
 

9.2 Por qualquer outra infração que configure inexecução total ou parcial do contrato, 
ou no caso de prática reiterada de atraso injustificado na entrega de objeto, 
garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar a Contratada as 
seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93: 

 
a) Advertência; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor da contratação; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração. 

 
9.3 Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de eventuais 

pagamentos devidos à CONTRATADA, ou cobrados judicialmente. 
 
9.4 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

 
9.5 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
 



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Estado de São Paulo 

  

 

Página 34 de 39 

 

9.6 A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o presente instrumento e aplique outras 
sanções previstas nas Leis 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos), bem 
como demais sanções civis previstas na legislação vigente. 

 
10. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
10.1 Os serviços provenientes deste contrato somente serão recebidos se estiverem 

plenamente de acordo com as especificações constantes nos documentos citados 
no item 1, nos termos do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

10.2 Caso os serviços apresentarem defeitos, vícios de execução ou elaboração, será 
lavrado laudo que relacionará as falhas encontradas, dando-se ciência oficial dos 
mesmos à CONTRATADA, para que proceda às correções apontadas, passando 
o prazo de observação a fluir novamente, até nova comunicação. 
 

10.3 A CONTRATADA obriga-se a reexecutar, às suas expensas os serviços que 
vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, após a devida notificação, no local 
e prazo ajustados, hipótese em que não ocorrerá pagamento enquanto não for 
satisfeito o objeto do contrato. 

 
10.4 O recebimento provisório ou definitivo do serviço não exime a CONTRATADA de 

sua responsabilidade civil, na forma da Lei, pela qualidade e correção do mesmo. 
 

11. DA RESCISÃO 
 

Fica reservado à CONTRATANTE o direito de rescisão administrativa do contrato, por 
razões devidamente justificadas, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, em especial o constante no artigo 77 e seguintes do referido estatuto legal, 
no qual tem o presente contrato fundamento jurídico. 

 
12. DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi das Cruzes, excluindo-se qualquer outro, por 
mais privilegiado que possa existir, para dirimir as dúvidas e questões relativas ao 
presente Contrato. 

 

E por estarem às partes justas e combinadas, assinam ao presente 
Instrumento de Contrato, composto por 04 (quatro) laudas, em 03 (três) vias de igual teor 
e valor, na presença das testemunhas abaixo, para fins de direito. 

Mogi das Cruzes, em xx de xxxxx de 2017. 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
 
 
 
 



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Estado de São Paulo 

  

 

Página 35 de 39 

 

CONTRATADA 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1)________________________   2)_____________________________ 
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ANEXO IX 
 

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
 
 
1. PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 
1.1 Raciocínio Básico 

 

Item Critério 
Pontuação 

Máxima 

1 Da função e papel da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
nos contextos social, político e econômico. 

1,5 

2 Da natureza, extensão e qualidade das relações da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes com seu público 

1,5 

3 Das características da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes e das suas atividades que sejam significativas para a 
comunicação publicitária. 

1,5 

4 Natureza e a extensão do objeto da licitação. 1,5 

5 Problema específico de comunicação a ser enfrentado pela 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

2,0 

6 Necessidade de comunicação da Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes para enfrentar esse problema de comunicação. 

2,0 

TOTAL 10 

 
 

1.2 Estratégia de Comunicação Publicitária 
 

Item Critério 
Pontuação 

Máxima 

1 Adequação do partido temático e do conceito propostos à 
natureza e à qualificação da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes e a seu problema específico de comunicação. 

4,0 

2 Consistência lógica e a pertinência da argumentação 
apresentada em defesa do partido temático e do conceito 
propostos. 

4,0 

3 Riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto 
para a comunicação da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes com seus públicos. 

3,0 

4 Adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a solução do problema específico 
de comunicação da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

3,0 

5 Consistência lógica e a pertinência da argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação 
publicitária proposta. 

3,0 
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Item Critério 
Pontuação 

Máxima 

6 Capacidade de articular os conhecimentos sobre a Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, o mercado no qual se insere, 
seu problema específico de comunicação, seus públicos, os 
resultados e metas por ela desejadas e a verba disponível. 

3,0 
 

TOTAL 20 

 
1.3 Idéia Criativa 

 

Item Critério 
Pontuação 

Máxima 

1 Adequação ao problema específico de comunicação da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

2,0 

2 Adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida 
pela licitante. 

2,0 

3 Adequação ao universo cultural dos segmentos de público-
alvo. 

2,0 

4 Multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta. 2,0 

5 Originalidade da combinação dos elementos que a 
constituem. 

2,0 

6 Simplicidade da forma sob a qual se apresenta. 2,0 

7 Pertinência às atividades da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes e à sua inserção nos contextos social, político e 
econômico. 

2,0 

8 Desdobramentos comunicativos que enseja, conforme 
demonstrado nos exemplos de peças e/ou material 
apresentados. 

2,0 

9 Exequibilidade das peças e/ou do material. 2,0 

10 Compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e/ou 
material aos meios e aos públicos propostos. 

2,0 

TOTAL 20 

 
1.4 Estratégia de Mídia e Não Mídia 

 

Item Critério 
Pontuação 

Máxima 

1 Conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos 
segmentos de público prioritários. 

2,5 

2 Capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos. 2,0 

3 Consistência do plano simulado de distribuição das peças 
e/ou do material em relação às duas alíneas anteriores. 

2,0 

4 Pertinência, a oportunidade e a economicidade 
demonstradas no uso dos recursos próprios de comunicação 
da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

2,5 

5 Economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada 
no plano simulado de distribuição de peças e/ou do material. 

3,0 

6 Otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa. 3,0 

TOTAL 15 
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2. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 

Item Critério 
Pontuação 

Máxima 

1 Porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito 
de seus produtos e serviços no mercado. 

2,5 

2 Experiência dos profissionais da licitante em atividades 
publicitárias. 

2,5 

3 Adequação das qualificações e das quantificações desses 
profissionais à estratégia de comunicação publicitária da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

2,5 

4 Adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos 
materiais que a licitante colocará à disposição da execução 
do contrato, em caráter prioritário. 

2,5 

5 Operacionalidade do relacionamento entre a Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes e a licitante, esquematizado 
na proposta. 

2,5 

6 Relevância e a utilidade das informações de marketing e 
comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de 
circulação e controle de mídia que a licitante colocará 
regularmente à disposição da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, sem ônus adicional, durante a vigência do contrato. 

2,5 

TOTAL 15 

 
3. REPERTÓRIO 
 

Item Critério 
Pontuação 

Máxima 

1 Ideia criativa e sua pertinência ao problema a ser resolvido. 4,0 

2 Qualidade da execução e do acabamento da peça e/ou 
material. 

3,0 

3 Clareza da exposição das informações prestadas. 3,0 

TOTAL 10 

 
4. RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Item Critério 
Pontuação 

Máxima 

1 Evidência de planejamento publicitário. 2,5 

2 Consistência das relações de causa e efeito entre problema 
e solução. 

2,5 

3 Relevância dos resultados apresentados. 2,5 

4 Concatenação lógica da exposição. 2,5 

TOTAL 10 
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ANEXO X 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
 
 

Município de MOGI DAS CRUZES 

Órgão ou Entidade: Câmara Municipal. 

Contrato n° (de origem): 

Objeto: Contratação de agência de propaganda. 

Contratante: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 

Contratada: 

Advogado(s):  

 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais. 
 

..................................., em ...... de ................. de 2017. 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

CONTRATADA 
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