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PREÂMBULO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°:  002/2009/SGD.SSLC

PROCESSO N°:   2449/2009/PMAR  MEMORANDO Nº:  049/2009/SGD.SSC

REGIDO PELA LEI Nº:  8.666  de 21/06/93 com as alte rações introduzidas pelas Leis nº
8.883 de 08/06/94, 9.648 de 27/05/98, Decreto Feder al 57690/66, com as modificações
posteriores, em especial o Decreto n º 2.262/97.

SETOR SOLICITANTE:  SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL

MODALIDADE:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA

TIPO DE LICITAÇÃO:  MELHOR TÉCNICA 

REGIME DE EXECUÇÃO:  EXECUÇÃO INDIRETA  

LOCAL:  SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
               PRAÇA GUARDA MARINHA GREENHALG – SÃO BENTO.

DATA E HORA: 07/10/2009 às 10:00 horas
                          (entrega e início de abertura dos envelopes)

CAPÍTULO I - DO OBJETO

1.1 - A presente concorrência destina-se à obtenção de propostas para a contratação de
serviços de publicidade para a  Administração Direta e Indireta do Município de Ang ra
dos Rei s, a serem prestados por 01 (uma) agência de propaganda, doravante denominada
agência, licitante ou contratada, pelo período de 12 (doze) meses:

1.1.1  Entende-se  como  Administração  Pública  -  a  administração  direta  e  indireta  do
Município de Angra dos Reis, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica
de direito privado sob controle do poder público (Fundações e Autarquias) por ele instituído
ou mantido, de acordo com a definição do artigo 6o, inciso XI da Lei 8.666 / 93.

1.2 -  Os serviços,  que serão executados sob a coordenação,  orientação e  definição da
Administração Pública, por intermédio da Subsecretaria de Comunicação, designada como
fiscal dos serviços, compreendem:

a) O estudo, pesquisa, planejamento, criação, concepção, execução e distribuição de peças
e campanhas publicitárias e materiais  de  cunho informativo e/ou educativo,  impressos  e
eletrônicos à veiculação, bem como o controle de seus resultados;

b) O planejamento e contratação de pesquisas de opinião  e ainda outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento sobre a qualidade dos serviços públicos e visando
o desenvolvimento estratégico,  a criação, a veiculação e a mensuração do resultado das
campanhas publicitárias realizadas;
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c)  A  contratação  de  fornecedores  para  a  produção  e  a  execução  técnica  das  peças  e
projetos publicitários criados;

d)  A  criação  e  o  desenvolvimento  de  formas  inovadoras  de  comunicação,  inclusive  a
comunicação digital, em consonância com as novas tecnologias, visando à expansão dos
efeitos das mensagens e das ações publicitárias;

e)  A divulgação de programas de comunicação institucional  e de apoio informativo  e/ou
educacional, relativos a eventos de interesse da Administração Pública;

f) O assessoramento no desenvolvimento de produtos e serviços;

g) A elaboração e registro de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de
outros elementos de programação visual;  

1.2.1 - Para fins dessa concorrência, as ações de publicidade não abrangem as ações de
promoção e de patrocínio.

1.2.1.1 - Excluem-se do conceito de patrocínio mencionado no item 1.2.1, o patrocínio de
projetos de veiculação em mídia ou em instalações que funcionem como veículo e promoção
de  comunicação;  e  patrocínio  da  transmissão  de  eventos  esportivos,  culturais  ou  de
entretenimento, comercializados por veículo de comunicação, cuja execução poderá se dar
pela CONTRATADA ou diretamente pela Administração Pública, a juízo desta.

CAPÍTULO 2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1  -  Somente  poderão  participar  da  presente  licitação  as  empresas  qualificadas  como
agências de propaganda nos termos do disposto no artigo 3 o da Lei Federal n o. 4.680, de 8
de junho de 1965 , legalmente constituídas e que comprovarem sua habilitação, conforme
disposto neste Edital e de acordo com os artigos 28 ao 31 da Lei Federal nº .: 8.666 / 93 e
alterações subseqüentes.

2.2 - Não poderá participar desta concorrência a licitante:

a) Pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Direta, Indireta, da União, Estados, Distrito Federal ou dos Municípios ou, ainda, que esteja
com o direito de licitar suspenso perante o Município de ANGRA DOS REIS;

b) Pessoa jurídica em regime de falência, recuperação judicial ou que estiver em concurso
de credores, em processo de liquidação, dissolução, cisão, fusão ou incorporação;

c) Que tenha sido considerada como inidônea, por órgão, entidade ou sociedade integrante
da Administração Pública, direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

d)  Pessoa  jurídica  que,  dentre  seus  dirigentes,  gerentes,  sócios  ou  componentes  -
responsáveis técnicos ou legais ou sua equipe técnica, como também dentre eventuais sub-
contratados, figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administração Direta ou
Indireta do Município de Angra dos Reis, ou que tenham sido nos últimos 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias anteriores à data desta licitação;
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e)  Pessoa  jurídica  que,  dentre  seus  dirigentes,  gerentes,  sócios  ou  componentes  -
responsáveis técnicos ou legais ou sua equipe técnica, participem do controle acionário ou
diretivo pertencente, direta ou indiretamente, a veículo de comunicação ou a pessoa física
que participe, direta ou indiretamente, do controle acionário ou diretivo do veículo; 

f)  Pessoa jurídica  ou  física,  que tenha autoria  ou participação na formulação do projeto
básico ou executivo deste Edital.

g)  Consórcio  de  empresas,  de  fato  ou  de  direito,  qualquer  que  seja  sua  forma  de
constituição;

2.3  -  A  participação  na  presente  concorrência  implica  tacitamente para  a  licitante:  a
aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste
Edital e seus Anexos; a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos  documentos
apresentados em qualquer fase do processo;  bem como a confirmação de recebimento de
todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento desta licitação entregues
pela Comissão Especial de Licitação.

2.4. A agência vencedora, na vigência da relação contratual, abster-se-á de colaborar com
instituições públicas similares sediadas em Angra dos Reis em conceitos, idéias, marcas,
produtos ou serviços que concorram diretamente com o Cliente; a Administração Pública de
Angra dos Reis, reciprocamente, abster-se-á de utilizar os serviços de outras agências para
a difusão de conceitos, idéias, marcas, produtos ou serviços, salvo convenção em contrário.

CAPÍTULO 3 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROP OSTAS

3.1 - No local, data e hora fixados no Preâmbulo, as licitantes apresentarão suas propostas
em 03 (três) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados respectivamente “A”,
“B”  e  “C”,  constando obrigatoriamente da parte externa de cada um deles  as seguintes
indicações: 

ENVELOPE Nº.: “A”

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

CONCORRÊNCIA Nº.: 002/2009

ENVELOPE Nº.: “B”

“PROPOSTA TÉCNICA”

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

CONCORRÊNCIA Nº.: 002/2009

ENVELOPE Nº.: “C”

“PROPOSTA COMERCIAL”

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

CONCORRÊNCIA Nº.: 002/2009
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3.2  -  Os Documentos  de Habilitação deverão ter  todas as  suas  páginas  rubricadas  por
representante legal da licitante e deverão ser apresentados:

3.2.1 - Em original;

3.2.2 - Em cópia autenticada por cartório competente;

3.2.3 - Sob a forma de publicação em órgão da imprensa oficial; 

3.2.4 - Em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para conferência pela
Comissão Especial de Licitação, no ato da abertura dos Documentos de Habilitação.

3.2.5 - Só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da
Comissão Especial de Licitação.

3.3 - As Propostas Técnica e Comercial deverão ser apresentadas em papel que identifique
a licitante, numeradas seqüencialmente, redigidas em língua portuguesa – salvo quanto a
expressões técnicas  de uso corrente -  com clareza,  sem emendas ou rasuras,  datadas,
assinadas na Planilha de  Comercial e na declaração referida no item 6.3, em sua última
página e rubricadas nas demais.

3.4 - Para comprovar sua representação, o Representante da LICITANTE deverá apresentar
à Comissão Especial de Licitação, antes da entrega dos envelopes, juntamente com seu
documento de identidade de fé pública:

a) Se Representante Credenciado, carta de credenciamento, pelo menos com os poderes
constantes do modelo que constitui o Anexo I;

b) Se Representante Legal, contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da
licitante.

c)  Para  ambos  os  casos  (alíneas  a  e  b)  deverá  ser  apresentado  a  Declaração  de
Concordância e Ciência, nos moldes do Anexo II.
 
3.5 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio magnético ou cópias de fax,
mesmo autenticadas,  entretanto,  serão aceitos  fotos,  gravuras,  desenhos,  gráficos,  fitas,
filmes ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas técnicas e de preços.

3.6 - Os documentos do ENVELOPE “B” - PROPOSTA TÉCNICA  serão apresentados em 1
(uma)  via, contendo os requisitos discriminados no Capítulo 5.

3.7 - Os documentos do ENVELOPE “C” - PROPOSTA COMERCIAL  serão apresentados
em  2  (duas)  vias,  constituída  da  Planilha  de  Descontos  (Anexo  X) e  da  Proposta  de
Percentuais e compromissos (Anexo XI). 

3.8 - A apresentação de qualquer dos documentos solicitados no presente Edital contendo
emendas, rasuras, ressalvas e interpretações ou modificações em qualquer item implicará na
inabilitação e conseqüente desclassificação da LICITANTE.

3.9  -  A  ausência  de  qualquer  dos  documentos  solicitados  neste  Edital  implicará  na
inabilitação e conseqüente desclassificação da proposta da LICITANTE.
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3.10 - Serão aceitas certidões extraídas da rede mundial de computadores (internet). Todas
as certidões extraídas da internet estão condicionadas a verificação da validade por parte da
Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis.

3.11  -  Não  serão  admitidas,  sob  qualquer  pretexto,  modificações  ou  substituições  da
proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão de
Licitação.

3.12  -  As  LICITANTES  respondem  pela  fidelidade  e  legitimidade  dos  documentos
apresentados em todas as etapas desta concorrência.

CAPÍTULO 4 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE  A )

4.1 - A documentação deverá ser acondicionada em envelope timbrado ou com carimbo da
empresa, sobrescrito com a razão social do licitante, número desta Concorrência e ainda a
expressão “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ”, devendo conter:

4.1.1 - Habilitação Jurídica:

I  -  Registro  comercial,  arquivado  na  Junta  Comercial  respectiva,  no  caso  de  empresa
individual;

II  -  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. Não será aceita certidão simplificada de
arquivamento na Junta Comercial;

III  -  Inscrição do ato constitutivo,  no caso de sociedade civil,  acompanhada de prova de
diretoria  em  exercício.  Não  será  aceita  certidão  simplificada  de  arquivamento  na  Junta
Comercial;

IV  -  Decreto  de  autorização,  em se  tratando  de empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim exigir;

V - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados contra trabalhadores menores de 18
(dezoito)  anos  e  maiores  de  14  (quatorze)  anos,  expedida  pela  Delegacia  Regional  do
Trabalho  do  Estado  de  sua  sede  ou  órgão  competente  do  Estado  de  sua  sede  ou
apresentação  de Declaração  da licitante  de  que não possui  em seu quadro de  pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo Anexo IV.

VI - Declaração da LICITANTE atestando que atende a todos os requisitos de habilitação
para participação nessa Concorrência, nos moldes do Anexo V; 

VII  -  Declaração  da  LICITANTE  atestando  a  inexistência  de  superveniência  de  fatos
impeditivos à sua participação nesta concorrência, nos moldes do Anexo III;

4.1.2 - Regularidade Fiscal:

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
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II  -  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  feita  através  da  Certidão  de
Quitação de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal;
e da Certidão de Regularidade da Dívida  Ativa da União (Decreto Lei  nº 147,  de 03 de
Fevereiro de 1967), expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com data de emissão
não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da certidão,
o seu prazo de validade. 

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente,  na  forma de lei,  feita  através  de certidões  emitidas pelos  respectivos
órgãos fazendários, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não
constar expressamente no corpo da certidão, o seu prazo de validade.

IV  -  Para  as  empresas  localizadas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  faz-se  necessária  à
apresentação em conjunto com a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a
certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado, comprovando a existência ou não de
débitos  inscritos  em  Dívida  Ativa  (PG-5),  em  conformidade  com  Resolução  Conjunta
PGE/SER Nº 033 de 24 de Novembro de 2004.

V - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma de lei, feita através de certidão emitida pelo respectivo órgão
fazendário, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar
expressamente no corpo da certidão, o seu prazo de validade

VI  -  Certidão  de  quitação  com  a  Dívida  ativa  do  Município ,  emitida  pela  Fazenda
Municipal ;

VII - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
feita  através  do  Certificado  de  Regularidade  de  Situação  (CRS),  fornecido  pela  Caixa
Econômica Federal, em validade;

VIII - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, feita através da Certidão Negativa
de Débito ou por meio de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em validade (CND),
fornecida  pelo  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  (INSS)  em conformidade  com  a  Lei
Federal nº.: 8.212/91.

IX  -  Declaração  do  Sindicato  das  Agências  de  Propaganda  do  Estado  da  LICITANTE,
comprovando que a LICITANTE está em dia com o recolhimento da Contribuição Sindical
Patronal, nos termos do disposto no artigo 607 da CLT.

X  - As  licitantes  que  apresentarem  certidão  de  tributos  (Dívida  Ativa,  Receita  Federal,
Estadual, Municipal, INSS ou FGTS) positiva sem possuir expressamente efeitos de negativa
deverão  apresentar  juntamente  com as  mesmas,  documento  hábil  expedido  pelo  Poder
Judiciário ou pelo órgão emitente da certidão, informando a situação do respectivo processo.

4.1.3 - Qualificação Técnica:

I - Registro da empresa na Associação Brasileira de Agências de Propaganda (ABAP) ou no
Sindicato da Classe no Estado ou cidade da sede da empresa, ou declaração da Federação
Nacional das Agências de Propaganda (FENAPRO), caso não exista Sindicato de classe no
Estado (SINAPRO), nos termos do artigo 30, inciso I da lei 8.666;

II - Certificado de Qualificação Técnica emitido pelo Conselho Executivo das normas Padrão
(CENP) de acordo com o item 2.5 do seu estatuto, em validade;

III  -  Declaração  da  Agência  expressando  sua  adesão  aos  preceitos  éticos  do  Código
Brasileiro de Auto- Regulamentação Publicitária, 

IV  -  Apresentação  de  atestado(s)  de  desempenho  satisfatório  anterior,  fornecidos  nos
moldes do Anexo VI deste Edital por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para
quem o licitante tenha prestado serviço similar ao objeto desta licitação, atestando o fiel e
satisfatório cumprimento, por parte da agência, dos compromissos por ela assumidos junto
aos seus clientes;
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V  -  Apresentação  de  atestado(s)  de  capacidade  técnica,  expedidos  por  veículos  de
comunicação,  que  comprovem  a  aptidão  da  licitante  para  a  prestação  de  serviços
compatíveis  em características com o objeto da licitação e que abranjam os veículos de
televisão, rádio e jornal com atuação no Município de Angra dos Reis;

VI  -  Declaração  da  LICITANTE de  que  possui  condições  operacionais  compatíveis  em
características, em quantidades e pessoal capacitado para desenvolver as atividades que
são objeto desta licitação, nos moldes do Anexo VII deste Edital;

VII - Termo de compromisso da LICITANTE que instalará um escritório de atendimento no
município de Angra dos Reis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
data  de  assinatura  do  contrato,  subscrita  por  representante  legalmente  habilitado,  nos
moldes do Anexo VIII deste Edital.     

4.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira :

I - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial,  expedida no domicílio da pessoa física,  datada dos
últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
certidão;

a) As Licitantes sediadas em outros municípios e em outros estados deverão apresentar,
juntamente com a(s) certidão(ões) negativa(s) exigida(s), declaração oficial da Comarca da
sua sede, indicando quais os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição de
falências e concordatas;

b) No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as
certidões de cada um dos distribuidores.

II  -  Demonstração de capital  social  mínimo  igual  ou superior  a  R$ 150.000,00 (cento  e
cinquenta mil reais),  considerada a data de apresentação da proposta, através de Certidão
emitida  pela  junta  comercial  e/ou  publicação  no  Diário  Oficial  do  Estado,  admitida
atualização na forma do artigo 31, parágrafo 3º da lei 8666/93;

III - Demonstrações contábeis (balanço patrimonial e demonstrações do resultado) do último
exercício social,  já exigíveis e apresentados na forma da lei, contendo os termos de abertura
e encerramento transcritos do livro diário do qual foi extraído, registrado em Junta Comercial
ou no Cartório de Títulos e Documentos (em se tratando de sociedade civil registrada em
cartório,  não  possuindo  registro,  em  Junta  Comercial);  que  comprovem  a  boa  situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses
da data de apresentação da proposta;

IV - Apresentar o memorial  de cálculo correspondente, caso necessária à atualização do
balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os documentos exigidos
no inciso III. 

V - Declaração do contador da LICITANTE, em papel timbrado da empresa, que contenha
sua assinatura, o carimbo e a indicação do seu nome e do número do registro no Conselho
Regional  de  Contabilidade,  que  não  houve  redução  patrimonial,  após  o  último  balanço
apresentado, que impeça sua participação na licitação; 

VI  -  Apresentar  demonstrações  contábeis  provisórias,  balancete  patrimonial  e
demonstrações do resultado, do período mínimo de 03 (três) meses ou balanço de abertura
devidamente autenticados pela Junta Comercial, para as empresas constituídas com menos
de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço. 

VII  -  A boa situação financeira de que se trata o item III  será avaliada pelos índices de
Liquidez Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Endividamento (IE), resultantes da
aplicação das seguintes fórmulas:
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ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL À LONGO PRAZO   > 1 (maior ou igual a um)
           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PR AZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE     > 1 (maior ou igual a um)
        PASSIVO CIRCULANTE

IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO   < 1 (menor ou igual a um) 
                               PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

VIII - Todos os documentos exigidos nas alíneas III, IV, V e VI deverão conter a assinatura, o
nome e o número de registro do responsável pela contabilidade da LICITANTE, no Conselho
Regional de Contabilidade; 

4.1.5 - No caso de LICITANTES com filiais ou sucursais, só serão aceitos os documentos de
habilitação em nome da matriz da empresa.

4.1.6 - Caso a licitante, pela natureza de seu objeto social, não necessite (e, por isso, não
possua)  inscrição  no cadastro  estadual  ou  municipal,  deve  ela  apresentar  a  declaração
respectiva (“Não Contribuinte”), atestando que não está inscrita naquele ente federativo, e
ainda,  independentemente  da  referida  inscrição,  deve  apresentar  Certidão  Negativa  da
Dívida Ativa correspondente;

4.1.7 - As certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto aos
seus prazos de validade. Caso as validades das certidões não estejam expressas, serão
consideradas  como válidas  pelo  prazo  de 30 (trinta)  dias,  contados  a partir  da data  da
respectiva emissão, exceto se anexada legislação específica para o respectivo documento.

4.1.8 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de proceder buscas e extrair
certidões  para  averiguar  a  veracidade  das  informações  constantes  nos  documentos
apresentados,  caso  julgue  necessário,  estando  sujeita  à  inabilitação,  a  LICITANTE  que
apresentar  documentos  em  desacordo  com  as  informações  obtidas  regularmente  pela
Comissão Especial de Licitação, além de incorrer nas sanções previstas neste Edital e na
legislação pertinente.  

4.1.9 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio magnético ou cópias em fax,
mesmo autenticadas.

4.1.10  -  Para  efeito  de  apresentação  dos  documentos  e/ou  provas  de  regularidade
anteriormente mencionados, não serão aceitas provas fora do prazo de validade.

4.1.11  -  Não  serão  aceitos  “protocolos  de  entrega”  ou  “solicitação  de  documento”  em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

4.1.12 - Será inabilitada a licitante que apresentar documentação em desacordo com o
presente edital, ficando, em conseqüência, excluída das fases seguintes.

4.1.13 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação de habilitação, escoimada das
causas  de  inabilitação,  permanecendo  os  envelopes  de  Proposta  Técnica  e  Proposta
Comercial em seu poder.

4.1.14  –  Os  licitantes  situados  em  outros  municípios  e  em  outros  estados  deverão
apresentar, juntamente com a(s) certidão(ões) negativa(s) exigida(s), declaração oficial da
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Comarca da sua sede indicando quais os cartórios ou Ofícios de registro que controlam a
distribuição de falências e concordatas.

CAPÍTULO 5 - PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE “B”)

5.1 -  O exame da proposta Técnica (ENVELOPE “B”)  constitui-se na fase seguinte ao do
julgamento dos documentos de habilitação, destinando-se à classificação das propostas. 

5.2 - A Proposta Técnica consistirá em 04 (quatro) quesitos, a saber:

5.2.1 - Capacidade de Atendimento : textos em que a licitante apresentará:

I - Relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante à época da apresentação
dos documentos de habilitação, com a especificação do período de atendimento de cada um
deles;

II - Atestados de capacidade técnica e de desempenho satisfatório, fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público e privado diferentes, escolhidos a critério da Licitante;

III  -  A quantificação,  sob a forma de currículo  resumido (no  mínimo,  nome,  formação e
experiência), dos profissionais que serão colocados à disposição da execução do contrato,
discriminando-se as  áreas de estudo e  planejamento,  criação,  produção de rádio  e  TV,
produção gráfica, mídia e atendimento;

IV - As instalações, a infra-estrutura e os recursos materiais disponíveis para a execução do
contrato;

V - A sistemática de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem cumpridas pela
licitante,  na execução do contrato,  incluídos  os prazos máximos a serem praticados em
condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha e na elaboração
de plano de mídia.

5.2.2  -  Conjunto  de  Trabalhos  realizados  pela  Licitante  (po rtifólio) ,  contendo,  no
máximo, 5 peças de qualquer natureza, com as respectivas fichas técnicas, sendo os filmes
apresentados em DVD´s,  os spots  e jingles em CD´s e as peças gráficas, em proporções
que preservem suas dimensões originais e sua leitura.

5.2.2.1  -  Não  serão  aceitos  os  trabalhos  que  configurem  apresentação  de  materiais
especulativos condenados pela legislação da propaganda, nem mesmo à título de exemplo
ou sugestão. 

5.2.3 - Duas Campanhas de Propaganda (cases)  completas, desenvolvidas anteriormente
pela Licitante, acompanhadas de até 03 (três) peças cada uma, com as respectivas fichas
técnicas, e com a apresentação de relatos de soluções dos problemas de comunicação que
cada  campanha  se  propôs  resolver  e  os  resultados  alcançados,  referendadas  com  a
assinatura do anunciante.

5.2.4 -  Plano de Comunicação ,  será avaliado levando-se em consideração os seguintes
subitens:

 5.2.4.1 - Raciocínio Básico  - a acuidade de compreensão: 

I  -  Texto  de,  no máximo, 4 (quatro) laudas de 30 (trinta) linhas cada, em que a licitante
demonstrará seu entendimento sobre as informações apresentadas no Briefing  (Anexo IX),
principalmente  sobre  o  problema específico  de  comunicação  da  Prefeitura  Municipal  de
Angra dos Reis, suas necessidades e suas linhas de atuação.

5.2.4.2 - Estratégia de Comunicação Publicitária , texto em que a licitante:
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I  -  Apresentará e defenderá o partido  temático e o conceito que,  de acordo com o seu
raciocínio  básico,  devem fundamentar a proposta de solução do problema específico de
comunicação  da  Prefeitura  Municipal  de  Angra  dos  Reis,  elaborado  em,  no  máximo,  4
(quatro) laudas de 30 (trinta) linhas. 

II  -  Não  serão  considerados  esboços,  layouts,  roteiros,  story-boards  ou  similares  no
julgamento do quesito;

III - Explicitará e defenderá os principais pontos da estratégia de comunicação publicitária
sugerida para a solução do problema específico de comunicação, especialmente o que dizer,
a quem dizer, como dizer e que instrumentos, ferramentas e meios de divulgação a utilizar.

5.2.4.3 - Idéia Criativa

I - Texto em que a Licitante se limitará a apresentar a síntese da estratégia de comunicação
publicitária, expressa sob a forma de uma redução de mensagem, que pode ou não assumir
a forma de um slogan passível de ser utilizado em ações de comunicação da Prefeitura
Municipal de Angra dos Reis.

II - A Licitante apresentará campanha publicitária com exemplos de peças que corporifiquem
objetivamente  a  proposta  de  solução  para  o  problema  específico  de  comunicação
apresentados no Briefing (Anexo IX) e demonstrem sua harmonia com o partido temático e o
conceito apresentados em sua estratégia de comunicação publicitária e ainda, de acordo
com a redução de mensagem de que trata o inciso anterior.

III - Os exemplos de peças só podem ser apresentados sob a forma de roteiros, layouts,
story-boards  impressos;  “monstros”  de  jingles  e spots  de  rádio  e  banners para  internet,
ressalvando que só serão admitidos exemplos finalizados de peças de não-mídia.

IV  -  Os  exemplos  de  peças  narrados  no  inciso  anterior  são  limitados  a  10  (dez),
independente do meio de divulgação, do tipo ou característica da peça; e a 01 (uma) unidade
para cada meio (convencional ou não convencional) de veiculação proposto pela Licitante.

V -  Os spots e jingles e as peças de internet deverão ser apresentados em CD´s .

VI - As peças gráficas deverão ser apresentadas, no máximo, no formato A3 (297 x 420
mm).

VII -  Não serão aceitos formatos de peças publicitárias que não estejam relacionados no
inciso III.  

VIII - Todas as peças apresentadas deverão estar obrigatoriamente inclusas no cálculo da
distribuição  dos  custos  para  a  produção  e  veiculação  da  campanha  proposta  pela
LICITANTE e dentro do limite imposto no subitem 5.2.5 deste Edital. 

5.2.4.4 - Estratégia de Mídia e Não - Mídia  - constituída de: 

I - Texto de, no máximo, 2 (duas) laudas de 30 (trinta) linhas,  em que, de acordo com as
informações do Briefing  (Anexo IX), demonstrará capacidade para atingir e sensibilizar os
principais públicos-alvos da campanha (permitida a inclusão de tabelas, gráficos e planilhas),
de acordo com a verba colocada como referencial para a campanha (subitem 5.2.5)

II  -  Simulação  de  plano  de  distribuição  das  peças  de  que  trata  o  subitem  5.2.4.3,
acompanhada de tabelas, planilhas e texto com a explicitação das premissas adotadas e
suas justificativas. Da simulação deverá constar um resumo geral com informações sobre,
pelo menos: o período de veiculação; os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos
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alocados  em  mídia,  separadamente  por  meios;  e  os  valores  (absolutos  e  percentuais)
alocados na produção de cada peça, separadamente, de mídia e de não-mídia;

III - No caso de não-mídia, no resumo geral também deverão ser explicitadas as quantidades
a serem produzidas de cada peça;

IV - Na simulação, os preços de mídia devem ser os de tabela cheia dos veículos.

V -  Na simulação, devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre
todos os serviços de terceiros, como também o repasse de parte do desconto de agência
concedido pelos veículos de comunicação, nos termos do artigo 11 da Lei no.: 4.680 / 65;

VI  -  A  critério  da  Prefeitura  Municipal  de  Angra  dos  Reis,  a  campanha  publicitária  da
LICITANTE  vencedora  poderá  ou  não  vir  a  ser  produzida  e  veiculada,  com  ou  sem
modificações, na vigência do contrato.

5.2.5 - No cálculo da distribuição dos custos para a produção e veiculação da campanha de
que trata o subitem 5.2.4.4, a licitante utilizará como referencial uma verba de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil  reais)  para  uma campanha com tarefa específica,  determinada pelo
Briefing (Anexo IX). Fica a critério da licitante a definição do(s) período(s) de veiculação a
serem considerado(s) na simulação de mídia. A licitante deverá evidenciar a utilização dos
recursos  mediante  a  apresentação  de  distribuição  percentual  de  verba  disponível,  nas
rubricas de estudo e pesquisa, produção e veiculação, justificando suas aplicações.

5.3  -  A  Prefeitura  Municipal  de  Angra  dos  Reis,  poderá,  a  qualquer  tempo,  solicitar  a
comprovação dos dados citados na Proposta Técnica ao próprio interessado ou a órgãos,
empresas e/ou entidades indicados.

CAPÍTULO 6 - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “C”)

6.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em dois documentos distintos, descritos
nos itens 6.2 e 6.3.

6.2 -  Planilha de Descontos, a ser preenchida apenas com as informações constantes do
Anexo X.

6.3 - Declaração na qual a licitante:

6.3.1 - Estabelecerá os percentuais máximos a serem pagos pela Prefeitura:

6.3.1.1 - A atores e modelos, sobre o cachê original, pelos direitos de uso de imagem e som
de voz, na reutilização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, entendido que o
valor  inicialmente  contratado  poderá  ser  repactuado tendo  como parâmetros  básicos  os
preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal  caso, no máximo a variação do Índice
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, desde que
decorrido pelo menos um ano da cessão original dos direitos;

6.3.1.2  -  Aos  detentores  dos  direitos  patrimoniais  de  uso  de  obras  consagradas,
incorporadas a peças, sobre o valor original da cessão desses direitos, na reutilização das
peças  por  período  igual  ao  inicialmente  contratado,  entendido  que  o  valor  inicialmente
contratado poderá ser repactuado tendo como parâmetros básicos os preços vigentes no
mercado, aplicando-se,  em tal  caso, no máximo a variação do Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-DI),  da Fundação Getúlio  Vargas,  desde que decorrido pelo
menos um ano da cessão original dos direitos.

6.3.2 - Tratará da questão dos direitos autorais estabelecendo:

6.3.2.1 - A cessão, total e definitiva, dos direitos patrimoniais de uso das idéias (incluídos os
estudos, análises e planos), peças campanhas e demais materiais de publicidade, de sua
propriedade, concebidos, criados e produzidos em decorrência do contrato que vier a ser
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firmado,  sem  qualquer  remuneração  adicional  ou  especial,  mesmo  após  a  vigência  do
contrato.

6.3.2.2 - O compromisso de em todas as contratações que envolvam direitos de terceiros,
solicitar  de  cada  terceiro  que  vier  a  ser  contratado  dois  orçamentos  para  execução  do
serviço, um de cessão de direitos por tempo limitado e outro de cessão total e definitiva de
tais direitos, para que a Administração escolha uma das opções.

6.3.2.3  -  Que,  nos  casos  de  cessão  de  direitos  por  tempo  limitado,  condicionará  a
contratação de serviços com terceiros por período mínimo de doze meses e que utilizará os
trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais ou conexos dentro dos limites
estipulados no respectivo ato de cessão;

6.3.2.4 - O compromisso, quando a Administração optar pela execução dos serviços com a
cessão total e definitiva, de fazer constar dos ajustes que vier a celebrar com terceiros, para
a produção de peças e campanhas e a prestação de outros serviços, cláusulas escritas que:

6.3.2.4.1 - Explicitem a cessão total e definitiva, por esses terceiros, do direito patrimonial de
uso  sobre  trabalhos  de  arte  e  outros  protegidos  pelos  direitos  autorais  ou  conexos,  aí
incluídos a criação, produção e direção, a composição, arranjo e execução de trilha sonora,
as matrizes, os fotolitos e demais trabalhos assemelhados;

6.3.2.4.2 -  Estabeleçam que Administração poderá a  seu juízo,  utilizar  referidos direitos,
diretamente ou por intermédio de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência do
contrato e mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus
perante os cedentes desses direitos.

6.3.2.5 - Que considerará como já concluída no custo de produção qualquer remuneração
devida  a  terceiros  em decorrência  da  cessão de direitos,  por  tempo  limitado  ou  total  e
definitiva.

6.3.2.6 - O compromisso de sempre fazer constar, em destaque, em todos orçamentos de
produção de peças, os custos dos cachês, os custos de cessão de direito de uso de obra(s)
consagrada(s) incorporada(s) à peça e os custos de cessão dos demais direitos.

6.3.2.7  -  O  compromisso  de  sempre  negociar  as  melhores  condições  de  preço,  até  os
percentuais máximos constantes das declarações referidas nos itens 6.3.1.1 e 6.3.1.2, para
os direitos de imagem e som de voz (atores e modelos) e sobre obras consagradas, nos
casos de reutilizações de peças publicitárias da Administração.

6.4 - Garantirá a transferência a Administração de toda e qualquer vantagem obtida nas
negociações  de  preços  e/ou  condições  de  pagamento  conseguidas  junto  a  veículo  e  a
fornecedores.

6.5 - A validade dos preços e condições desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da
data estabelecida no preâmbulo desse Edital, para a abertura dos envelopes contendo a
Documentação e as Propostas Técnica e Comercial das licitantes.

CAPÍTULO 7 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

7.1  -  No  local,  dia  e  horário  previstos  neste  edital,  a  Comissão  Especial  de  Licitação
procederá  ao  recebimento  dos  envelopes  “A”,  “B”  e  “C”  de  todos  os  licitantes,  sendo
concedido aos mesmos uma tolerância de 10 (dez) minutos após o horário fixado para a
entrega dos envelopes.
7.1.1 -  Expirado o horário para a entrega dos envelopes,  nenhum outro documento será
aceito pela Comissão Especial  de Licitação,  não cabendo às licitantes direito a qualquer
reclamação.

7.2  -  No  dia  e  hora  especificados  no  preâmbulo  do  presente  Edital,  o  Presidente  da
Comissão  Especial  de  Licitação  anunciará  a  abertura  dos  envelopes  referentes  aos
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“Documentos de Habilitação”, os quais serão rubricados folha por folha, pela Comissão e
pelos representantes das licitantes presentes. 

7.3 - Nessa mesma sessão os representantes das licitantes presentes passarão às mãos da
Comissão os envelopes referentes às Propostas Técnica (“B”) e Comercial (“C”), os quais
serão  rubricados  nos  lacres  pelos  respectivos  membros  da  Comissão  e  pelos  licitantes
presentes, ficando os mesmos sob a guarda da Comissão Especial de Licitação. 

7.4 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação,  ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação
posterior. 

7.5 - Não sendo necessária o encerramento da reunião para análise da documentação ou
realização de diligências ou consultas,  a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada
licitante.

7.6 - Estando presentes todos os representantes das licitantes, a Comissão deverá intimá-los
verbalmente da decisão sobre a Habilitação ou inabilitação. Caso contrário ou tendo sido
encerrada a sessão (itens 7.10 e ss), a intimação far-se-á por meio de publicação no Diário
do vale e no Diário Oficial do estado. Em qualquer caso, tudo deverá constar da ata, que
será assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes.

7.7  -  Intimadas  as  licitantes  verbalmente,  em  sessão,  da  decisão  da  Comissão  e  não
havendo intenção de interposição de recursos por parte de nenhuma delas, fato que deverá
constar da ata, serão devolvidos às licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as
Propostas Técnica e Comercial,  para em seguida se proceder à abertura dos envelopes
“PROPOSTA TÉCNICA” das licitantes habilitadas.

7.8 - Havendo, na sessão, manifestação de intenção de interposição de recurso por parte de
qualquer  licitante,  fato  que  deverá  constar  da  ata,  a  Comissão  encerrará  a  reunião,
mantendo em seu poder todos os envelopes de “Proposta Técnica” e “Proposta Comercial”,
devidamente fechados e rubricados, abrindo-se, desta forma, o período recursal de que trata
o artigo 109 da lei 8.666/93.

7.9 - Caso considere necessário, a Comissão poderá encerrar a reunião para análise da
documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata.

7.10 - Encerrada a reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes “Proposta
Técnica”  e “Proposta Comercial”,  devidamente fechados,  ficarão em poder  da Comissão
Especial  de  Licitação,  após  serem  rubricados  por  todos  os  seus  membros  e  pelos
representantes das licitantes presentes. 

7.11  -  Após  a  análise  da  documentação  ou  a  realização  de  diligências  ou  consultas,  a
Comissão fará publicar no Diário do Vale e no Diário Oficial do Estado sua decisão quanto à
habilitação.

7.12  -  Decorrido  o  período  recursal  sem  interposição  de  recursos,  ou  apreciados  os
eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão Especial de Licitação marcará data
para abertura dos envelopes “PROPOSTA TÉCNICA” das licitantes habilitadas.

7.13  -  Após  a  fase da habilitação não será admitida  desistência  da  proposta,  que será
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo decorrente de
fato superveniente aceito pela Comissão Especial de Licitação.

7.14 - Decidida a habilitação, serão abertos, em sessão pública (para a qual se convocará as
licitantes),  os  envelopes  “PROPOSTA  TÉCNICA”  das  licitantes  habilitadas,  que  serão
rubricados, folha por folha, pela Comissão Especial de Licitação e pelos Representantes das
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licitantes presentes, sendo suspensa a reunião para a análise das propostas e, se for o caso,
para a realização de diligências ou consultas.

7.15 - Serão consideradas desclassificadas, não se admitindo complementação posterior (e
não serão atribuídas as suas propostas Técnicas, as notas e a pontuação de que tratam este
Edital), as licitantes que apresentarem Proposta Técnica em desacordo com o estabelecido
neste Edital e seus Anexos.

7.16 - Serão também desclassificadas as licitantes:

I - que não alcançarem, no total, a nota técnica mínima de 750 pontos; ou

II - que obtiverem nota zero em quaisquer dos quesitos a que se referem os itens específicos
à classificação técnica.

7.17 -  A análise e o julgamento das propostas Técnicas das licitantes habilitadas,  serão
realizados  de acordo com o item 8.  Concluído  o julgamento das propostas,  a  Comissão
Especial de Licitação fará publicar no Diário do Vale e no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro a sua decisão, sobre a classificação técnica, o que abrirá o período recursal de que
trata o artigo 109 da lei 8.666/93.

7.18 - Decorrido o prazo recursal sem interposição de recursos, ou apreciados e julgados os
eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão Especial de Licitação marcará data
para  abertura  dos  envelopes  “Proposta  Comercial”  (Envelope  “C”)  das  licitantes
classificadas.

7.19 - Após a abertura do envelope “C” (Proposta Comercial) das licitantes classificadas, se
a  vencedora  da  fase  da  Proposta  Técnica  não  tiver  apresentado  a  melhor  proposta
comercial,  abre-se  com  ela  a  negociação  prevista  na  Lei  Federal  8.666/93,  artigo  46,
parágrafo 1º, inciso II, tendo como referência a proposta de menor Preço.

7.20 - No caso de impasse na negociação prevista no subitem 7.19, procedimento idêntico
será adotado, sucessivamente, com as demais licitantes classificadas, até a consecução de
acordo para contratação.

7.21 - A Comissão Especial de Licitação anunciará o resultado final se todas as licitantes
presentes concordarem em abrir mão do direito de recorrer, o que deverá estar consignado
na respectiva Ata. Caso contrário, a  Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado
através da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal contratado
pela Administração. 

7.22 - Os envelopes com os documentos relativos as Proposta Técnica e Comercial  das
licitantes  inabilitadas  e/ou  desclassificadas  não  retirados  pelos  seus  representantes  nas
respectivas  sessões  permanecerão  em  poder  da  Comissão  Especial  de  Licitação
devidamente lacrados, à disposição dos Representantes das licitantes interessadas durante
20 (vinte) dias contados das datas das sessões, findo o qual, caso não sejam os mesmos
retirados, serão destruídos.  

CAPÍTULO 8 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

8.1 - A Proposta Técnica (Envelope “C”) deverá reunir os elementos necessários à avaliação
da capacitação e qualificação das Licitantes para a execução dos serviços  objeto desta
Licitação, devendo ser redigida em português, em uma única via, sem emendas ou rasuras,
encadernadas, com as páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo representante
legal da Licitante e assinada na última página.

8.2 - Julgamento e Critérios para a Avaliação da Proposta Técnica

8.2.1 - A Comissão Especial de Licitação analisará as propostas técnicas e as estratégias de
atuação apresentadas pelas Licitantes, atribuindo notas para cada subitem e considerando a
seguinte pontuação máxima:
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ÍTEM PONTOS

1 - Capacidade de atendimento 100 (cem) pontos

2 - Conjunto dos trabalhos (portifólio) 100 (cem) pontos

3 - Campanhas de propaganda (cases) 100 (cem) pontos

4 - Estratégia de Comunicação Publicitária 700 (setecentos) pontos
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8.2.2  -  As  propostas  serão  julgadas  mediante  critérios  técnicos,  devendo  a  Comissão
Especial de Licitação priorizar os seguintes aspectos:

8.2.2.1 - Na avaliação do quesito “Capacidade de atendimento” , serão observados:

a)  O  tempo  de  experiência  profissional  em  atividades  publicitárias  -  valendo  um  total
máximo de 10 (dez) pontos;

b) A experiência da empresa no atendimento a órgãos públicos - valendo um total máximo
de 20 (vinte) pontos;

c) A quantidade, a qualidade e a relevância dos Atestados de Capacidade Técnica - valendo
um total máximo de 20 (vinte) pontos;

d)  A  adequação  das  qualificações  à  estratégia  de  comunicação  publicitária  proposta,
considerada, nesse caso, também a quantificação dos quadros - valendo um total máximo
de 10 (dez) pontos;

e) A adequação das instalações, da infra-estrutura e dos recursos materiais que colocará à
disposição da execução do contrato, em caráter prioritário -  valendo um total máximo de
10 (dez) pontos;

f) A relevância e a utilidade das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de
audiência  de circulação e  controle  de mídia  que colocará  regularmente à  disposição da
Administração  Pública  de  Angra  dos  Reis,  sem  ônus  adicional,  durante  a  vigência  do
contrato - valendo um total máximo de 10 (dez) pontos;

g) A operacionalidade do relacionamento entre a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e a
licitante, esquematizada na Proposta - valendo um total máximo de 10 (dez) pontos;

h)  A  segurança  técnica  e  operacional  ensejada  pelos  procedimentos  especificados  na
Proposta - valendo um total máximo de 10 (dez) pontos.

8.2.2.2.1 - Valor máximo de pontuação deste quesito: 100 (cem) pontos

8.2.2.3 - Na avaliação do “Conjunto dos trabalhos ( portifólio)” , serão observadas:

a)  As idéias criativas  e suas  pertinências,  valendo um total  máximo de 40 (quarenta)
pontos);

b) A clareza da exposição, valendo um total máximo de 40 (quarenta) pontos;

c) A quantidade da execução e do acabamento,  valendo um total máximo de 20 (vinte)
pontos;

8.2.2.3.1 - Valor máximo de pontuação do quesito: 100 (cem) pon tos

8.2.2.4 - Na avaliação do quesito “Relatos de Soluç ão de Problemas de Comunicação
(cases)” serão observados:

a) A concatenação lógica da exposição, valendo um total de 20 (vinte) pontos;

b) A evidência de planejamento publicitário, valendo um total de 20 (vinte) pontos;

c) A consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução,  valendo um
total máximo de 30 (trinta) pontos;

d) A relevância dos resultados apresentados, valendo um total de 30 (trinta) pontos;

8.2.2.4.1 - Valor máximo de pontuação do quesito: 100 (cem) pon tos
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8.2.2.5 - No Plano de Comunicação serão observados 04 (quatro) itens: 

8.2.2.5.1 - Na avaliação do quesito “Raciocínio Bás ico”, serão observados na proposta
da Licitante a acuidade de compreensão:

a)  Das  características  da  Administração  Pública  e  das  suas  atividades  que  sejam
significativas para a comunicação publicitária, valendo 25 (vinte e cinco) pontos;

b) Da natureza,  da extensão e da qualidade das relações da Administração Pública com
seus públicos, valendo 25 (vinte e cinco) pontos;

c) Do papel da Administração Pública no atual contexto social, político e econômico, valendo
50 (cinquenta) pontos;

d)  Do  problema  específico  de  comunicação  da  Administração  Pública,  valendo  50
(cinquenta) pontos.

8.2.2.5.1.1 - Valor máximo de pontuação deste quesito: 150 (cento  e cinquenta) pontos

8.2.2.5.2-  Na avaliação  do quesito  “Estratégia  de  C omunicação Publicitária”,  serão
observados:

a) A adequação do partido temático e dos conceitos propostos à natureza e à qualificação do
anunciante e ao seu problema específico de comunicação, valendo 20 (vinte) pontos;

b) A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido
temático e dos conceitos propostos, valendo 20 (vinte) pontos;

c)  A riqueza  dos  desdobramentos  positivos  do  conceito  proposto  para  comunicação  da
Administração Pública com seus públicos, valendo 20 (vinte) pontos;

d)  A  adequação  da  estratégia  de  comunicação  publicitária  proposta  para  a  solução  do
problema específico de comunicação da Administração Pública, valendo 20 (vinte) pontos;

e)  A  consistência  lógica  e  a  pertinência  da  argumentação  apresentada  em  defesa  da
estratégia da comunicação publicitária proposta, valendo 20 (vinte) pontos;

f) A capacidade de identificar opções de abordagem publicitária e acuidade na escolha da
melhor entre as possíveis e/ou cogitadas, valendo 20 (vinte) pontos;

g) A capacidade de articular os conhecimentos sobre a Prefeitura Municipal de Angra dos
Reis  e  sobre  o  problema  específico  de  comunicação,  os  públicos,  os  objetivos  da
Administração Pública de Angra dos Reis e a verba disponível, valendo 30 (trinta) pontos.

8.2.2.5.2.1 - Valor máximo de pontuação do quesito: 150 (cento e cinquenta) pontos

8.2.2.5.3 -  Na avaliação do item Idéia Criativa, s erão observados:

a)  Sua  adequação  ao  problema  específico  de  comunicação  da  Administração  Pública,
valendo 40 (quarenta) pontos);

b) A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta, valendo 20 (vinte) pontos ;

c) A cobertura dos segmentos de público ensejada por essas interpretações,  valendo 20
(vinte) pontos; 

d) A originalidade da combinação dos elementos que a constituem,  valendo 40 (quarenta)
pontos; 

e) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta, valendo 40 (quarenta) pontos;
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f)  Sua  pertinência  às  atividades  da  Administração  Pública  de  Angra  dos  Reis  e  à  sua
inserção na sociedade, valendo 25 (vinte e cinco) pontos;

g) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos exemplos de
peças apresentados, valendo 25 (vinte e cinco) pontos;  

h) A exeqüibilidade das peças, valendo 20 (vinte) pontos;

i)  A  compatibilidade  da  linguagem das  peças  aos  meios  propostos, valendo  20  (vinte)
pontos;

8.2.2.5.3.1 -  Valor máximo de pontuação deste quesito: 250 (duzen tos e cinquenta)
pontos

8.2.2.5.4 -  Na avaliação do item Estratégia de Míd ia e Não-Mídia, serão observados

a) O conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação do público-alvo da campanha,
valendo no máximo 30 (trinta) pontos;

b) A capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos, valendo no máximo 30
(trinta) pontos;

c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação às duas alíneas
anteriores, valendo no máximo 20 (vinte) pontos;

d) A economicidade da aplicação da verba, evidenciada no plano simulado de distribuição de
peças, valendo no máximo 20 (vinte) pontos;

e)  A otimização da mídia  segmentada, alternativa e de massa, valendo no máximo 30
(trinta) pontos;

f) A criatividade, a pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos
recursos  próprios  de  comunicação  e  marketing  da  Administração  Pública, valendo  no
máximo 20 (vinte) pontos;

8.2.2.5.4.1 - Valor máximo de pontuação deste quesito: 150 (cento  e cinquenta) pontos

8.3 - A pontuação mínima exigida das Licitantes, a fim de que possam ser classificadas,
equivale a 750 (setecentos e cinquenta) pontos  obtidos, dos 1.000 (mil) pontos distribuídos
no subitem 8.2.1.

8.4  -  A  classificação  das  Proponentes  far-se-á  de  acordo  com  a  pontuação  obtida  na
Proposta Técnica.

8.5 - A nota do quesito corresponderá à média aritmética das notas dadas pela Comissão
Especial de Licitação. (>>>>)

8.6 - A nota de cada licitante corresponderá à soma das notas dos quesitos.

8.7 - Será desclassificada a proposta que:

a) Não atender às exigências do presente edital e seus anexos,

b) Não alcançar, no total, a nota mínima de 750 (setecentos e cinquenta) pontos;

c) Obtiver nota 0 (zero) em quaisquer dos quesitos.

8.8  -  Serão  classificadas  as  três  melhores  propostas,  considerando-se  classificadas  as
licitantes que obtiverem as três maiores pontuações na soma das notas dos quesitos.
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8.9 - Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes, serão aplicados os critérios de
desempate previstos no parágrafo 2º do Artigo 45, da Lei Federal 8.666/93.

8.10 - A critério da Administração Pública, a campanha publicitária da proposta vencedora
poderá ou não vir a ser produzida e veiculada, com ou sem modificações, na vigência do
contrato.

CAPÍTULO 9 - DA PROPOSTA COMERCIAL

9.1  -  As  Propostas  Comerciais  das  Licitantes  classificadas  serão  examinadas,
preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus
anexos.

9.2 - Será desclassificada a Proposta Comercial que:

9.2.1 - Não atender às exigências deste Edital e de seus anexos, que apresentar preços
baseados em outra Proposta ou que contiver qualquer item condicionante para a entrega dos
serviços.

9.2.2 - Apresentar percentual de desconto superior a 25 % (vinte e cinco por cento) relativo
aos custos internos da agência licitante baseados na tabela do Sindicato das Agências de
Propaganda do Estado do Rio de Janeiro.

9.2.3 - Apresentar percentual de desconto superior a 33 % (trinta e três por cento) sobre a
taxa máxima de 15% (quinze por cento), estipuladas de acordo com as Normas Padrão da
atividade publicitária expedida pelo Conselho Executivo de Normas Padrão, em 16/12/98, em
conformidade com a Lei Federal no 4.680/65 e Decretos no 57.690/66 e 4.563/02, incidentes
no percentual de “honorários” das agências sobre os preços de serviços de terceiros, nos
casos em que os serviços não proporcionem o desconto de agência concedido por veículos
de divulgação.

9.2.4 - Apresentar percentual de desconto superior a 30 % (trinta por cento) sobre a taxa
máxima de 10% (dez por cento), estipuladas de acordo com as Normas-Padrão da atividade
publicitária expedida pelo Conselho Executivo de Normas Padrão (CENP), em 16/12/ 98, em
conformidade com a Lei Federal no 4.680/65 e Decretos no 57.690/66 e 4.563/02, incidentes
no percentual de “honorários” das agências sobre os serviços especializados realizados por
terceiros, que não estejam no escopo dos serviços diretos da agência, desde que sejam
iniciativas no campo da informação, da divulgação, da publicidade e da propaganda.

9.2.5  -  Apresentar  percentual  de  desconto  superior  a  10  %  (dez  por  cento)  sobre  o
percentual máximo de 20 % (vinte por cento) relativo ao “desconto padrão de agência”, de
acordo com as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, expedidas pelo Conselho Executivo
das Normas-Padrão (CENP),  em 16/12/98,  em conformidade com a Lei  no 4.680/65 e o
Decretos no 57.690/66 e 2.262/97); a serem concedidos pelos veículos de comunicação.

9.3  -  Os  quesitos a  serem valorados  são  os  integrantes  da  Planilha  de  Descontos que
constituem o Anexo X.
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9.4 - A Comissão Especial de Licitação atribuirá notas para cada um dos quesitos a serem
valorados, conforme a seguinte Planilha de Descontos:

Itens Descrições Notas

1
Desconto (por extenso) sobre os custos internos da agência licitante,baseados na tabela de
preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Rio de Janeiro. 
                                                      (Item 3.6 das Normas Padrão do CENP) (Máximo de 25 %)

N = 2 x desconto final

2

Desconto (por extenso) sobre a taxa de 15% (quinze por cento), estipuladas pelas Normas
Padrão da atividade publicitária expedida pelo Conselho Executivo de Normas Padrão, em
16 / 12 / 98, em conformidade com a Lei Federal nº 4.680 / 65 e Decretos nº.: 57.690 / 66 e
4.563 / 02, incidentes no percentual de “honorários” das agências sobre os preços de servi-
ços de terceiros, nos casos em que os serviços não proporcionem o desconto de agência
concedido por veículos de divulgação.  
                                                   (Item 3.6.1 das Normas Padrão do CENP) (Máximo de 33 %)

N = 5 x desconto final

3

Desconto (por extenso) sobre a taxa máxima de 10% (dez por cento), estipuladas pelas Nor-
mas Padrão da atividade publicitária expedida pelo Conselho Executivo de Normas Padrão,
em 16 / 12 / 98, em conformidade com a Lei Federal nº .: 4.680 / 65 e Decretos nº.: 57.690 /
66 e 4.563 / 02  incidentes no percentual de “honorários” das agências sobre os serviços es-
pecializados realizados por terceiros, que não proporcionem o desconto de agência concedi-
do por veículos de divulgação e que não estejam no escopo dos serviços diretos da agência,
desde que sejam iniciativas no campo da informação, da divulgação, da publicidade e da
propaganda.
                                                   (Item 3.6.2 das Normas Padrão do CENP) (Máximo de 30 %)

N = 5 x desconto final

4

Desconto / repasse (por extenso) sobre o percentual de 20 % relativo ao “desconto padrão
de agência”, a que fazem jus (de acordo com as Normas Padrão da Atividade Publicitária,
expedidas pelo Conselho Executivo das Normas Padrão (CENP), em 16 / 12 / 98, em confor-
midade com o artigo 11 da Lei nº .: 4.680 / 65 e o artigo 1do Decreto nº.: 57.690 / 66 e ainda
do Decreto 2.262 / 97 ); a serem concedidos pelos veículos de comunicação. 
                                      (Itens 2.5, 3.5 e 4.4 das Normas Padrão do CENP) (Máximo de 10%)

N = 5 x desconto final

9.5  -  Para  efeito  de  cálculo  das  notas  de  cada  licitante,  o  termo  desconto  final  será
substituído nas fórmulas da coluna Notas  pelas respectivas percentagens resultantes dos
descontos sujeito à valoração, sem o símbolo “%“ e arredondados, se necessário.

9.6 - A nota final da Planilha de Descontos de cada LICITANTE será obtida mediante a soma
dos itens constantes da tabela referida no item 9.4.

9.7 - A Proposta Comercial (Planilha de Descontos) que obtiver o maior somatório de notas
será considerada como a de menor preço  a ser considerada nos termos dos itens 7.19 e
7.20 deste Edital.

9.7.1 - A pontuação máxima das empresas LICITANTES é 100 (cem) pontos.

9.7.2 - Exemplo de cálculo da pontuação máxima:
Item 1: 2 x 25,00 = 50 pontos

            Item 2: 5 x   5,00 = 25 pontos
            Item 3: 5 x   3,00 = 15 pontos
            Item 4: 5 x   2,00 = 10 pontos  

9.8 - Os percentuais propostos serão de exclusiva responsabilidade da LICITANTE, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, na vigência do contrato a ser
firmado, nenhuma exceção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

9.9  -  Nos  percentuais  propostos  estarão  embutidos  os  tributos  municipais,  estaduais,
federais  e trabalhistas,  previdenciárias,  seguros,  taxas,  emolumentos e  demais encargos
incidentes,  inclusive  a  utilização  de  transporte(s)  /  frete(s)  necessário(s)  ao  alcance  da
realização dos objetos dos serviços deste Edital.
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9.10 - Erros aritméticos serão retificados da seguinte forma: se houver discrepância entre os
percentuais propostos, prevalecerá o montante por extenso e se a licitante não aceitar a
correção do erro, sua proposta será rejeitada.

9.11. - Não serão admitidas propostas dúbias, ininteligíveis ou genéricas, bem como aquelas
que se limitam na afirmação “conforme o edital”  sem indicar  as possibilidades que pode
oferecer.   

9.12  -  Não  serão  levadas  em consideração  vantagens  não  previstas  neste  Edital,  nem
ofertas de redução sobre a proposta que melhor atenda aos interesses da Administração
Pública de Angra dos Reis.

9.13 - Quando todas as licitantes classificadas na Proposta Técnica tiverem suas Propostas
Comerciais desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas de preço, escoimadas das causas
da desclassificação.

9.14  -  A  Comissão  Especial  de  Licitação  lavrará  ata  dos  trabalhos,  apontando  os
fundamentos das inabilitações, desclassificações e seleções efetuadas.

9.15 -  A Administração Pública  não aceitará,  em hipótese alguma,  futuras alegações de
omissão de sua proposta, de serviços necessários à execução do instrumento contratual, ou
de inexatidão relativamente à quantidade contratada, com o objetivo de alterar a cotação
realizada.

CAPÍTULO 10 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 - Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital  por irregularidade.
Qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolizado até 05 (cinco) dias úteis antes da
data  fixada  para  a  abertura  dos  invólucros  de  habilitação,  o  qual  deverá  ser  julgado  e
respondido até 03 (três) dias úteis da data do seu recebimento.

10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não o tiver
feito até 02 (dois) dias úteis da data fixada para a abertura dos Documentos de Habilitação.

10.3 -  Eventuais  recursos referentes à presente concorrência deverão ser interpostos no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o conhecimento da decisão correspondente, em
petição escrita dirigida à Comissão Especial de Licitação do Município de Angra dos Reis, de
segunda a sexta-feira,  no horário  das 9:00 às 16:00 horas,  devendo ser protocolado no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, sito na Praça Nilo Peçanha, s/nº,
Centro, Angra dos Reis/RJ.

10.4. - Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que terão prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para apresentar
suas contra-razões.

10.5  -  Recebida(s)  a(s)  contra-razão(ões),  ou esgotado o prazo para  tanto,  a  Comissão
Especial de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
ou,  no mesmo prazo,  submeter o recurso,  devidamente instruído,  e respectiva(s)  contra-
razões  à  Instância  Superior,  que  decidirá  em  05  (cinco)  dias  úteis  contados  de  seu
recebimento.

10.6 - Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal.
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10.7 - Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição
de recursos ou impugnações até o seu término, vista ao processo desta concorrência, na
Subsecretaria de Licitações e Compras, sito na Praça Guarda Marinha Greenhalg s/nº, São
Bento, Angra dos Reis/RJ.  

10.8 - A impugnação feita tempestivamente pelo LICITANTE não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

10.9  -  Os  recursos  das  decisões  referentes  à  habilitação  ou  inabilitação  de  licitante  e
julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Especial de Licitação
-  motivadamente  e  se  houver  interesse  para  a  Administração  Pública  -  atribuir  efeito
suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões.

10.10 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório
mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios,  sujeitando-se o
autor às sanções legais e administrativas aplicáveis,  conforme dispõe o artigo 93 da Lei
Federal nº. 8.666 / 93.

CAPÍTULO 11 - DO PRAZO

11.1 - O prazo de vigência do contrato para a execução dos serviços oriundos desta licitação
será de 12 (doze) meses, a iniciar-se na data da assinatura do respectivo termo contratual.

11.2 - O prazo estipulado no subitem 11.1 poderá ser prorrogado, limitado ao disposto no
inciso II, do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, desde que atenda ao interesse público e os
preços estejam de acordo com os praticados pelo mercado.

11.3 - O contrato que vier a ser assinado poderá ser rescindido pela Administração Pública,
a qualquer tempo, nas hipóteses previstas nos artigos 79 e 80 da Lei federal nº. 8.666/93,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista qualquer direito
de indenização à Contratante.

11.4  -  Da  rescisão  contratual  decorrerá  o  direito  da  Administração  Pública,
incondicionalmente,  reter  os  créditos  decorrentes  do  contrato  até  o  limite  do  valor  dos
prejuízos  causados ou em face ao cumprimento irregular  do avençado ou descontar  da
garantia do contrato,  além das demais sanções estabelecidas neste Edital  e anexos,  no
contrato e em lei, para a plena indenização do erário.

CAPÍTULO 12 - DO VALOR

12.1  -  A  despesa  global  com  os  serviços  a  serem  executados  e  que  vierem  a  ser
contratados,  durante 12 (doze)  meses de vigência é estimada em  R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais).

12.1.1. Esse valor poderá ser revisto, nos casos de alteração na política econômica e/ou de
revisão no orçamento da Prefeitura de Angra dos Reis.

12.1.2.  A  estimativa  de  R$  3.000.000,00  (três  milhões  de  reais)  constitui-se  em  mera
previsão dimensionada, não estando a Prefeitura obrigada a realizá-la em sua totalidade, e
não cabendo à Contratada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação.

12.2 - O valor estimado no subitem 12.1 será irreajustável pelo período de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de assinatura do contrato. Caso o contrato venha a ser prorrogado,
admite-se o reajustamento pela variação do IPCA/IBGE, ocorrida no período.

Subsecretaria de Licitações e Contratos  - Praça Guarda Marinha Greenhalg, s/nº - Prédio da OVAR – São Bento –

Angra dos Reis-RJ – CEP 23900.000 – Tel. (24) 3365-6399 – FAX (24) 3365-2291 – e-mail: slc.dl@angra.rj.gov.br
22



Proc. nº 2449/2009

Folhas nº
________________

                                
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS        
                            Secretaria de Governo e  defesa Civil
                            Subsecretaria de Licita ção e Compras
                               

CONTINUAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°002/2009/SG D.SSLC .............................................
12.3 - Se a Administração Pública optar pela prorrogação do contrato, consignará em seus
orçamentos  subseqüentes,  as  dotações  necessárias  ao  atendimento  dos  pagamentos
previstos.

12.4 -  O valor  estimado no subitem 12.1 poderá ser  utilizado segundo a disponibilidade
orçamentária,  observando-se  sempre  o  interesse público  na  definição  das  prioridades  e
necessidades. 

12.5  -  A  não  utilização  do  total  da  verba  estimada,  não  caberá  a  futura  Contratada
indenização  de  qualquer  espécie  pelos  saldos,  físico  ou  financeiro,  eventualmente  não
utilizados, conforme já explicitado nos itens 12.1.1. e 12.1.2. anteriores.

CAPÍTULO 13 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 -  As despesas resultantes desta Concorrência estimadas para o exercício de 2009,
correrão  sob  a  seguinte  classificação  orçamentária:  Ficha  nº  2320;  Dotação:
20.19.339039.04.131.101.2.315. 

13.2 - A previsão orçamentária para a primeira etapa de vigência do contrato, relativa ao
exercício  de  2009,  já  está  consignada no Orçamento Geral  do  Município.  Para  a etapa
remanescente,  relativa  ao exercício de 2010, e demais períodos subsequentes,  somente
será permitida, respectivamente, a execução dos serviços e a prorrogação dos prazos de
vigência  contratual,  se  houver  dotação  orçamentária  suficiente  para  suprir  as  despesas
decorrentes.

13.3  -  Em  nenhuma  hipótese  serão  autorizadas  despesas  sem  a  competente  previsão
orçamentária.

CAPÍTULO 14 - DA CONTRATAÇÃO

14.1 - Findo o processo licitatório, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis adjudicará o
contrato de prestação de serviços à licitante vencedora, nos moldes da minuta constante do
Anexo XII deste Edital.

14.2  -  A  licitante  vencedora  terá  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  do  recebimento  da
convocação, para assinar o termo de contrato e apresentar a garantia prevista no Capítulo
16.

14.3 - Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o contrato no prazo acima estipulado, a
Administração  Pública  poderá,  a  seu  critério,  convocar  as  licitantes  remanescentes,  na
ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições
negociadas, ou revogar esta concorrência.

14.4  -  No caso de recusa de assinatura do contrato por parte da licitante  vencedora,  a
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis aplicará multa de 1% (um por cento), calculada sobre
o  valor  total  estimado  da  contratação,  além  de  poder  aplicar-lhe  outras  sanções  e
penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93.

14.5 - A Contratada poderá subcontratar outras empresas para a execução total ou parcial
de  alguns dos serviços  de que trata a presente  licitação mediante prévia  anuência,  por
escrito,  da  Subsecretaria  de  Comunicação  Social,  ressaltando-se  que  a  contratada
permanecerá  com todas  as  suas  responsabilidades  contratuais  perante  à  Administração
Pública. 

Subsecretaria de Licitações e Contratos  - Praça Guarda Marinha Greenhalg, s/nº - Prédio da OVAR – São Bento –

Angra dos Reis-RJ – CEP 23900.000 – Tel. (24) 3365-6399 – FAX (24) 3365-2291 – e-mail: slc.dl@angra.rj.gov.br
23



Proc. nº 2449/2009

Folhas nº
________________

                                
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS        
                            Secretaria de Governo e  defesa Civil
                            Subsecretaria de Licita ção e Compras
                               

CONTINUAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°002/2009/SG D.SSLC .............................................
14.5.1  -  É  vedada  a  sub-contratação  de  outras  empresas  com  a  titulariedade  do(s)
proprietário(s) da Contratada ou de seus parentes.

14.5.2 - É vedada a subcontratação de serviços relativos à criação e concepção das ações
de publicidade, serviços típicos de uma agência.

14.5.3  -  Quando presentes às  condições previstas  no subitem 14.5,  a  futura contratada
deverá apresentar um número mínimo de 03 (três)  propostas,  para que a Administração
Municipal possa escolher a que melhor atenda o interesse público.

14.6 - A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, através da Subsecretaria de Comunicação,
realizará,  periodicamente,  avaliação  da  qualidade  do  atendimento,  do  nível  técnico  dos
trabalhos  e  dos  resultados  concretos  dos  esforços  de  comunicação  sugeridos  pela
contratada, da diversificação dos serviços prestados e dos benefícios decorrentes da política
de preços praticada.

14.7 - A avaliação periódica será considerada pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
para aquilatar a necessidade de solicitar à contratada que melhore a qualidade de serviços
prestados; para decidir sobre a conveniência de dar continuidade a prestação de serviços,
ou, a qualquer tempo, rescindir o respectivo contrato, para fornecer, quando solicitado pela
contratada, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação
técnica em licitações públicas.

CAPÍTULO 15 - REMUNERAÇÃO E PAGAMENTOS

15.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a respectiva cobrança à
Subsecretaria de Comunicação, até o 30º (trigésimo) dia útil após o à data em que se deram
os serviços.

15.2 - O pagamento será efetuado até 15º (décimo quinto) dia subseqüente a apresentação
da Fatura acompanhada de uma via da Nota Fiscal, bem como de uma via da Nota Fiscal do
fornecedor com o comprovante do respectivo serviço,  devidamente atestada por servidor
designado, pela Subsecretaria Municipal de Comunicação Social, como fiscal dos serviços,
isento de erros. 

15.3 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a Prefeitura Municipal
de Angra dos Reis, CNPJ. 29.172.467/0001-9, devendo mencionar os serviços realizados,
além do número da licitação e contrato. 

15.4 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de
culpa da Administração, o valor devido será acrescido de  0,1% (um décimo por cento) a
título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título
de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

15.5 -  O pagamento da multa e da compensação financeira,  a que se refere o subitem
anterior, será efetivado mediante autorização expressa do Secretário Municipal de Governo
e Defesa Civil,  em processo próprio,  que se iniciará  com o requerimento da contratada,
dirigido ao Subsecretário de Comunicação Social. 

15.6 -  Caso a Administração Pública efetue o pagamento devido  à contratada em prazo
inferior  a  15  (quinze)  dias  corridos, será  descontado  da  importância  devida  o  valor
correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

15.7 - Na hipótese do documento de cobrança apresentar erro, ficará suspenso o prazo para
o  pagamento  respectivo,  recomeçando-se  a  contagem  dos  15  (quinze)  dias após  a
apresentação da nova documentação isenta de erros.
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15.8 - Antes da efetivação dos pagamentos a contratada deverá apresentar o Certificado de
Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Certidão
Negativa de Débito junto à Previdência Social (CND - INSS), atualizados e em validade.

15.9 - A Administração Pública não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não
instituições financeiras. A cobrança dos serviços deverá acontecer em perfeita consonância
com a autorização da Subsecretaria de Comunicação Social  da Prefeitura de Angra dos
Reis, garantindo assim, a similaridade dos serviços.

15.10 - Os pagamentos a terceiros por serviços prestados, incluídos os de veiculação, serão
efetuados, pela contratada, nos prazos e condições previamente aprovados pela Prefeitura
Municipal de Angra dos Reis e expressos pelos fornecedores em seus documentos fiscais.

15.11 -  A  contratada apresentará  a  Prefeitura  Municipal  de  Angra  dos  Reis  cópias  dos
respectivos documentos fiscais que comprovem os pagamentos feitos a terceiros,  até 10
(dez) dias após sua realização.

15.12  -  Os  pagamentos  a  todos  os  fornecedores  deverão  ser  realizados  através  de
transferência eletrônica diretamente na conta do fornecedor ou cheque nominal cruzado com
determinação de depósito exclusivo na conta do fornecedor.

15.13 - A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis efetuará retenção, na fonte, dos tributos e
contribuições sobre todos os pagamentos à contratada, conforme dispõe o artigo 64 da Lei
Federal 9.430, de 27/12/96.

15.14  -  Fica  vedado  à  contratada  negociar,  efetuar  cobrança  ou  descontar  a  duplicata
emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança em
carteira simples, ou seja, diretamente a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis.

16 - DAS GARANTIAS

16.1 - Será exigida da licitante vencedora para assinatura do contrato, prestação de garantia
em favor  da Prefeitura Municipal  de Angra dos Reis,  correspondente a 0,5 % (meio por
cento)  do  valor  mencionado  no  item 12.1,  em uma  das  seguintes  modalidades  abaixo,
previstas no artigo 56, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93: 

I - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária.

16.1.1 - Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima.

16.1.2 - A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição
financeira que,  por si  ou pelos acionistas detentores de seu controle,  não participem do
capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo
fiador, aos benefícios do artigo 1.491, do Código Civil.

16.1.3 - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

a)  Somente  poderá  ser  levantada  após  a  extinção  do  contrato,  e  quando  em dinheiro,
atualizada monetariamente.

b)  Poderá,  a  critério  da  Administração  do  Município,  ser  utilizada  para  cobrir  eventuais
multas  e  /  ou  para  cobrir  o  inadimplemento de obrigações  contratuais,  sem prejuízo  da
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indenização eventualmente cabível.  Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser
reconstituída.

c)  Ficará  retida  no  caso  de  rescisão  contratual,  até  definitiva  solução  das  pendências
administrativas ou judiciais.

d) Será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado, após a execução do contrato.

CAPÍTULO 17 - DA FISCALIZAÇÃO

17.1 - O gerenciamento e a fiscalização, caberá a funcionário formalmente designado pela
Subsecretaria  Municipal  de  Comunicação,  que determinará o  que for  necessário para o
cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pelo Licitante vencedor, bem
como a regularização de faltas, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93.

CAPÍTULO 18 - DOS DIREITOS AUTORAIS

18.1 - Fica estabelecida a cessão total e definitiva dos direitos autorais patrimoniais de uso -
das idéias (inclusos os estudos,  planos,  etc.),  peças,  campanhas e demais materiais de
publicidade,  concebidas,  criadas  e  produzidas  em virtude  do  contrato  firmado  -  para  a
propriedade da Administração Pública, sendo inexigível remuneração adicional a qualquer
tempo e título.

18.2 - Deverão ser previamente negociados com o órgão contratante quaisquer serviços que
importem em cessão de direitos autorais de fornecedores da Contratada, ou uso de imagem
de artistas e modelos, para determinar eventual limitação no seu uso, preço original e de
reutilização, e outras condicionantes, através de termo de compromisso formal.

18.3 - O órgão contratante considerará já incluída no custo de produção toda e qualquer
remuneração exigida por terceiros, derivada da cessão de direitos autorais, seja por tempo
limitado ou definitivo.

CAPÍTULO 19 - DAS PENALIDADES

19.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato
sujeitará a futura Contratada às sanções prevista na Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia
e ampla defesa em processo administrativo. 

19.2 - A inexecução, parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Angra dos
Reis, e multa, de acordo com a gravidade da infração. 

19.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos: 

19.3.1 - Por atraso injustificado: 

I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor  do
contrato;

II  -  0,6% (seis  décimos por  cento)  ao  dia,  a  partir  do  trigésimo  primeiro  dia  de  atraso,
incidente sobre o valor do contrato, sem prejuízo da rescisão contratual.

19.3.2 - Por infração a cláusula contratual que não gere inexecução de contrato:
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I - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

19.3.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;

19.4  - A  Administração  se  reserva  ao  direito  de  descontar  do  pagamento  devido  ao
Contratado o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições estipuladas no contrato.

19.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas. 

19.6 - O prazo para apresentação da defesa prévia quanto ao inciso IV do artigo 87, da Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, será de 10 (dez) dias. Nos demais casos, esse prazo
será de 05 (cinco) dias.

CAPÍTULO 20 - DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - É facultada à Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em qualquer
fase desta Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originalmente dos Documentos de Habilitação ou das Propostas Técnica
e Comercial.

20.2  -  A  Comissão  Especial  de  Licitação  ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  do
processo,  se  julgar  necessário,  proceder  à  vistoria  das  instalações  e  da  aparelhagem
disponível para a realização dos serviços objeto desta Concorrência.

20.3 - Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada se a
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis tiver conhecimento de fato desabonador no tocante à
habilitação, conhecido após o julgamento.

20.4  -  Se  ocorrer  a  desclassificação  da  licitante  vencedora  por  fatos  referidos  no  item
anterior,  a  Prefeitura  Municipal  de  Angra  dos  Reis  poderá  convocar  as  licitantes
remanescentes por ordem de classificação ou revogar esta concorrência.

20.5  -  A  supervisão  e  a  coordenação  dos  serviços  objeto  deste  edital,  assim  como  o
relacionamento  com  a  contratada,  são  atribuições  da  Subsecretaria  Municipal  de
Comunicação Social.

20.6 - Os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de atendimento
(Proposta  Técnica)  deverão  participar  da  elaboração  dos  serviços  objeto  deste  Edital,
admitindo-se suas substituições por  profissionais  de experiência  equivalente  ou  superior,
desde que previamente aprovadas pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis.

20.7  -  É  vedada  a  utilização  de qualquer  elemento,  critério  ou  fato sigiloso,  secreto  ou
reservado  que  possa,  ainda  que  indiretamente,  elidir  o  princípio  da  igualdade  entre  as
licitantes.

20.8 - A Comissão Especial de Licitação poderá, no interesse da Prefeitura Municipal de
Angra  dos  Reis,  revelar  omissões  puramente  formais  nos  documentos  e  Propostas
apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo
desta Concorrência e possam ser sanadas no prazo a ser fixado pela Comissão Especial de
Licitação.

20.9 - Para fins desta Concorrência, o Briefing  (Anexo IX) atende às exigências do projeto
básico a que se referem os artigos 11 e 12 da Lei Federal 8.666/93.
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20.10 - Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis comunicará os fatos verificados à Procuradoria Geral
do Município de Angra dos Reis, para as providências devidas.

20.11 -  Antes do aviso  oficial  do resultado desta Concorrência,  não serão fornecidas,  a
ninguém,  quaisquer  informações  referentes  à  adjudicação  do  contrato  ou  à  análise,
avaliação ou comparação entre as Propostas.

20.12 - A licitante inabilitada deverá retirar sua Proposta, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data  da  intimação do ato,  caso não tenha comparecido  à segunda sessão
prevista no item 7.14 deste Edital. Decorrido esse prazo, sem que a Proposta seja retirada, a
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis providenciará a sua destruição.

20.13 - Com exceção daquelas apresentadas pela licitante que vier  a ser contratada,  as
peças  integrantes  dos  quesitos  relativos  ao  Envelope  B  (“Proposta  Técnica”)  serão
devolvidas às respectivas licitantes.

20.14 - As dúvidas quanto à interpretação dos termos relativos ao presente Edital e seus
anexos,  bem  como  qualquer  incorreção  ou  discrepância  nele  encontradas,  deverão  ser
encaminhadas  e  apontadas  à  Comissão  Permanente  de  Licitação  da  Prefeitura
Municipal de Angra dos Reis, sito na Praça Guarda M arinha Greenhalg s/nº São Bento
- Centro, no horário das 10 às 17h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados
do Município de Angra dos Reis, Estaduais e Nacionais, inclusive por fac-símile, através da
linha telefônica nº.: (24) 3365-2291, ou por e-mail, slc.dl@angra.rj.gov.br; , até 03 (três) dias
úteis antes da entrega dos documentos de habilitação e das propostas, sob pena de ficarem
sujeitas à exclusiva interpretação da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por ocasião do
julgamento das propostas, ou durante a execução dos serviços.

20.14.1 - Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito, se possível
pelas  mesmas  vias,  ressalvado  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Angra  dos  Reis  dará
conhecimento das consultas e respostas às demais licitantes que retiraram o Edital.

20.15  -  Mediante  parecer  escrito  e  devidamente  fundamentado,  esta  Concorrência  será
anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá ser revogada, em qualquer
de  suas  fases,  por  razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato  superveniente
devidamente comprovado, suficiente para justificar tal conduta.

20.16 - Antes de iniciada esta Concorrência, a Comissão Especial de Licitação poderá, por
motivo  de  interesse  público,  por  sua  iniciativa  ou  em  conseqüência  de  solicitações  de
esclarecimentos, modificar este Edital e seus anexos, bem como adiar ou prorrogar o prazo
para recebimento dos Documentos de Habilitação e das Propostas Técnica e Comercial,
com a devida comunicação prévia ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

20.17 - Ocorrendo a inabilitação de todas as LICITANTES ou desclassificação de todas as
propostas, a administração poderá fixar às LICITANTES o prazo de 08 (oito) dias úteis para
a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
as levaram à inabilitação ou à desclassificação. 

20.18 - Correrão por conta da Prefeitura Municipal  de Angra dos Reis as despesas que
incidirem sobre a formalização do contrato, aí incluídas as decorrentes de sua publicação,
que deverá ser efetivada em extrato, no Diário Oficial do Município de Angra dos Reis, na
forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal 8.666/93.

20.19 - A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis considera recomendável que as licitantes
elaborem  suas  Propostas  tendo  como  referências  as  Normas  Padrão  da  Atividade
Publicitária e o Código de Ética dos profissionais de propaganda.
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20.20 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesse Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,  exceto quando for
explicitamente disposto em contrário (Artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/1993).

20.21 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o de Angra dos Reis/RJ.

20.22 - Integram este Edital os seguintes anexos:
20.22.1 - Da Habilitação
 Anexo   I: Carta de Credenciamento
 Anexo  II: Declaração de Concordância e Ciência
 Anexo III: Declaração de Inexistência de Superveniência de Fatos Impeditivos
 Anexo IV: Declaração de Inexistência de Empregado Menor
Anexo V: Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação

20.22.2 - Da Proposta Técnica
Anexo  VI:  Declaração  de  adesão  aos  preceitos  éticos  do  Código  Brasileiro  de  Auto-
Regulamentação Publicitária
Anexo VII: Declaração de Condições Operacionais 
Anexo VIII: Termo de Compromisso
Anexo IX: Briefing

20.22.3 - Da Proposta Comercial
 Anexo  X: Planilha de Descontos
 Anexo XI: Proposta de Percentuais e compromissos

20.22.4 - Anexo XII: Minuta de Contrato

Angra dos Reis, 20 de agosto de 2009

____________________________________________

 Paulo Souza dos Reis Neto
Assistente de Licitação

Subsecretaria de Licitações e Contratos
Matrícula 18.414
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ANEXO I

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Angra dos Reis, ___ de ________________de 2009

À

Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS.

Comissão Especial de Licitação

Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro

Angra dos Reis / RJ.

REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

Prezados Senhores

Pelo presente documento, outorgo  ao Sr. ............................................. (nome, qual e
endereço),  portador  da  CI.  nº.: ..............................................,  expedida  pelo(a)
...................................,  inscrito  no  CPF.  sob o  nº.: .....................................,  poderes  para
representar  a  Empresa  .....................................................  (razão  social  e  endereço  da
licitante),  CNPJ.  nº.:  .............................................,  Inscrição  Estadual  /  Municipal  nº.:
......................................... na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos os atos
necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho desta outorgada, inclusive, prestar
esclarecimentos, receber notificações e manifestar-se quanto a sua desistência de interpor
recursos e de participar do certame.

Atenciosamente,

________________________________

(nome e cargo do outorgante)

Observações:

                 A Carta de Credenciamento  deverá ser apresentada em papel timbrado da
licitante  e  estar  assinada  por  representante  legal  que  tenha  poderes  para  constituir
mandatário.

                 A Carta de Credenciamento  é o documento que comprova a representatividade
legal do outorgado e deverá ser entregue pelo credenciado, ao Presidente da Comissão
Especial de Licitação, juntamente com os envelopes de habilitação e Propostas.

                O Modelo da  Carta de Credenciamento  deverá ser copiado na forma e na
íntegra, em papel timbrado da licitante.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E CIÊNCIA

                                                                                  
Angra dos Reis,_____ de _____________ de 2009

                
À

Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS.

Comissão Especial de Licitação

Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro

Angra dos Reis / RJ.

REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

Prezados Senhores, 

Em atenção ao Edital de Concorrência no.: 002/2009, declaramos que:

1.Concordamos com suas disposições e de seus anexos. (VG.2)
2.Avaliamos os serviços objeto desta Licitação e asseguramos ter pleno conhecimento
das condições gerais para realização dos serviços, bem como da legislação pertinente à
contratação em pauta e demais condições previstas na minuta do Contrato, e de que
somente  serão válidas  as  informações e  esclarecimentos  remetidos  oficialmente,  por
escrito, pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Angra dos
Reis.
3.Declaramos  que  nos  foi  fornecido,  junto  a  esse  Edital,  todos  os  elementos  e
informações necessários para a confecção de nossa Proposta Comercial,  com total e
completo conhecimento do objeto da licitação.

      4.   Na hipótese de nossa empresa vir a ser a vencedora da presente Licitação, o(s) 
            representante(s) legal(is) para a assinatura do contrato será(ão):

Nome completo:                                     Nome completo:
(Nome da Empresa)                               (Nome da Empresa)
Cargo:                                                     Cargo:

           Atenciosamente,

__________________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante e carimbo

                                       

   Observações:

     A Declaração de Concordância e Ciência deverá ser apresentada em papel timbrado
da LICITANTE e estar assinada por representante legal. Sua assinatura deverá estar
devidamente reconhecida em cartório.
    O Modelo da Declaração de Concordância e Ciência  deverá ser copiado na forma e na
íntegra, em papel timbrado da licitante.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FAT OS IMPEDITIVOS

Angra dos Reis, ___ de ________________de 2009

À

Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS.

Comissão Especial de Licitação

Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro

Angra dos Reis / RJ.

REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

Prezados Senhores:

__________________________,  inscrita  no  CNPJ.  sob  o  no.:
_____________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  Sr.  (a)
_______________,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  no.  _______  e  do  CPF  no.
_________________________  DECLARA  que,  não  existem  fatos  que  a  impeçam  de
participar da Concorrência no.: 002 / 2009.   

Por ser verdade, subscrevo-me,

                          
__________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante e carimbo

   Observações:

    A  Declaração de Inexistência de Superveniência de Fat os Impeditivos  deverá ser
apresentada em papel timbrado da LICITANTE e estar assinada por representante legal. Sua
assinatura deverá estar devidamente reconhecida em cartório.

     O Modelo da  Declaração de Inexistência de Superveniência de Fat os Impeditivos
deverá ser copiado na forma e na íntegra, em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
NO QUADRO DA EMPRESA

__________________, __ de ______________ de 2009

À

Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS

Comissão Especial de Licitação

Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro

Angra dos Reis / RJ.

REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

           A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ
nº_______________________,  por  intermédio  de  seu  Sócio  o  Sr.  ________________,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  RG  -  ______________  e  do  CPF  nº
________________________,  DECLARA , para fins do disposto no  Inciso V do artigo 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de
1999,  que não emprega menor  de  18 (dezoito)  anos  em trabalho  noturno,  perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos , salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.

Por ser verdade, subscrevo-me,

                      _______________________________________________________________
___________

Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante e carimbo

   Observações:

A  Declaração  de  Inexistência  de  Empregado  Menor  no  Qu adro  da  Empresa
deverá  ser  apresentada  em  papel  timbrado  da  LICITANTE  e  estar  assinada  por
representante legal. Sua assinatura deverá estar devidamente reconhecida em cartório.

O Modelo de Declaração  de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da
Empresa  deverá ser copiado na forma e na íntegra, em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILIT AÇÃO

À

Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS

Comissão Especial de Licitação

Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro

Angra dos Reis / RJ.

REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

A ________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº
_______________, com sede a Rua ____________, nº. ________________,
_____________, DECLARA para os devidos fins que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, referente a licitação na modalidade Concorrência Pública nº   002 /2009. 

Por ser verdade, subscrevo-me,

                      _______________________________________________________________
___________

Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante e carimbo

   Observações:

A Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilit ação  deverá ser
apresentada em papel timbrado da LICITANTE e estar assinada por representante legal. Sua
assinatura deverá estar devidamente reconhecida em cartório.

O Modelo da Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilit ação  deverá
ser copiado na forma e na íntegra, em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ADESÃO AOS PRECEITOS ÉTICOS DO CÓDIGO  BRASILEIRO 
DE AUTO-REGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA

À

Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS

Comissão Especial de Licitação

Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro

Angra dos Reis / RJ.

REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

Prezados Senhores,

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ. nº.: _________________,
por intermédio de seu representante legal, Sr. __________________________, portador da
carteira de identidade nº.: ________________________ e do CPF. nº.
_____________________, DECLARA para todos os fins e efeitos, especialmente para a
participação na Concorrência 002 / 2009, a adesão da empresa
____________________________________. aos preceitos éticos do Código Brasileiro de
Auto-Regulamentação Publicitária.

Por ser verdade, subscrevo-me,

                      _______________________________________________________________
___________

Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante e carimbo

   Observações:

  A Declaração de Adesão aos Preceitos Éticos do Código  Brasileiro de Auto-
regulamentação Publicitária  deverá ser apresentada em papel timbrado da LICITANTE e
estar assinada por representante legal. Sua assinatura deverá estar devidamente
reconhecida em cartório.

O Modelo da Declaração de Adesão aos Preceitos Éticos do Código  Brasileiro
de Auto-regulamentação Publicitária  deverá ser copiado na forma e na íntegra, em papel
timbrado da licitante.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO RELATIVA ÀS CONDIÇÕES OPERACIONAIS

À

Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS

Comissão Especial de Licitação

Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro

Angra dos Reis / RJ.

REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

Prezados Senhores,

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ. nº.: _________________,
por intermédio de seu representante legal, Sr. __________________________, portador da
carteira  de  identidade  nº ________________________  e  do  CPF.  nº.
_____________________,  DECLARA para todos os fins e efeitos,  especialmente para a
participação na Concorrência 002 / 2009, que possuí condições operacionais compatíveis
em características,  em quantidades e pessoal  capacitado para desenvolver  as atividades
que são objeto desta licitação.

           Atenciosamente,

           __________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante e carimbo

                                       

   Observações:

     A Declaração Relativa às Condições Operacionais deverá ser apresentada em papel
timbrado da LICITANTE e estar assinada por representante legal. Sua assinatura deverá
estar devidamente reconhecida em cartório.
     O Modelo da Declaração Relativa às Condições Operacionais  deverá ser copiado na
forma e na íntegra, em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

Angra dos Reis,_____ de _____________ de 2009

À

Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS

Comissão Especial de Licitação

Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro

Angra dos Reis / RJ.

REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

     

    
Prezados Senhores,

A  empresa  _____________________,  inscrita  no  CNPJ.  nº.:
_______________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  Sr.
________________________,  portador  da  carteira  de  identidade  nº.:
_______________________  e  do  CPF.  nº.:  _________________________________  ,  
DECLARA para todos os fins e efeitos, especialmente para a participação na Concorrência
002 / 2009 que, se for declarada a vencedora dessa licitação, se compromete a instalar um
escritório no município de Angra dos Reis no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados
da data de assinatura do contrato.

           Atenciosamente,

           __________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante e carimbo

                                       

   Observações:

O Termo de Compromisso deverá ser apresentada em papel timbrado da
LICITANTE e estar assinada por representante legal. Sua assinatura deverá estar
devidamente reconhecida em cartório.

O Modelo do Termo de Compromisso  deverá ser copiado na forma e na íntegra, em
papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

BRIEFING

INTRODUÇÃO

O atual governo de Angra dos Reis foi eleito e assumiu com um foco principal: o

morador,  o  cidadão  angrense.  A  ele  estão,  e  serão  destinados  os  programas

governamentais,  baseados  em  políticas  públicas.  “Angra  para  você  –  mais  justa  e

sustentável” é a diretriz do governo para construir o futuro da cidade.

Por trás dessa política  de pensar,  prioritariamente,  o cidadão, está o conceito do

desenvolvimento  sustentável,  traduzido  por  quatro políticas  básicas:  geração de riqueza,

distribuição de benefícios, respeito ao meio ambiente e com a participação de todos.

Geração de riqueza se faz com o desenvolvimento econômico, que gera recursos

para a administração pública, que são convertidos em serviços de qualidade para o cidadão.

E cabe ao cidadão participar, cobrar seus direitos, exigir os benefícios.

Morador e Prefeitura, juntos, vão construir o futuro de Angra dos Reis. Angra é uma

cidade linda, agradável de se viver, com raízes históricas, importante pólo turístico brasileiro,

um povo  consciente  e  feliz.  Tem todos  os  requisitos  para  crescer  ainda  mais,  social  e

economicamente.

Angra  esta  estruturada  para  atrair  grandes  investimentos  para  o  turismo,  para  a

indústria, para a saúde, para a cultura e para a preservação do meio ambiente. É um lugar

especial para atrair investimentos: está em processo de crescimento, seguro, com políticas

de preservação do meio ambiente, sustentável.

Nossa  visão  de  futuro  implica  em  promovermos  uma  administração  dinâmica  e

comprometida com a eficiência e a eficácia, com o aprimoramento da máquina pública, a

diminuição da burocracia  para  que o cidadão possa ter,  com mais  rapidez,  acesso aos

benefícios gerados pelo desenvolvimento econômico. O governo tem, sempre, que prestar

serviços de qualidade e investir no desenvolvimento humano.

CONCEITO E COMUNICAÇÃO

“Angra para você” é o conceito básico para a comunicação do novo governo. Angra

do cidadão, para o cidadão, para o morador.
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O  novo  governo  foi  eleito  com  o  compromisso  de  promover  o  desenvolvimento

econômico sustentável e atrair o morador de Angra para participar da implementação das

políticas públicas. Transformar crescimento econômico em melhoria das condições de vida

do angrense, com inclusão social e cidadania. O processo de construção de um município

com essas marcas, incluindo a inclusão cultural, esta em curso.

Além da participação popular, faz parte da política do governo somar forças com os

governos estadual e federal, com a iniciativa privada e com organizações da sociedade civil.

FOCO

A tarefa principal do Governo de Angra dos Reis, no que diz respeito à comunicação,

é dirigir seu investimento em publicidade para mensagens de interesse público, de cunho

educativo, de mobilização ou motivação. Essa premissa é fundamental para a estratégia de

comunicação a ser desenvolvida pela licitante.

Atrair  o  cidadão e informa-lo sobre as ações do governo se traduz,  também, em

promover  a  auto-estima  das  pessoas  que  vivem  em Angra  dos  Reis,  tarefa  na  qual  a

comunicação tem papel importante.

É direito da população ser informada e é dever do governo informar. É pior intermédio

da comunicação do governo que as pessoas são informadas de seus direitos e deveres, das

ações do governo e dos benefícios dessas ações. Por tudo isso, a comunicação do governo

tem função institucional de fortalecer a cidadania.

Conscientizar,  educar,  debater as políticas públicas,  gerar auto-estima,  apresentar

Angra  com  o  objetivo  de  atrair  investimentos  sustentáveis  e  turista  são  tarefas  de

comunicação.

Assim, a comunicação do governo tem como principais objetivos:

-Estimular o cidadão angrense a participar do governo e do debate e definição das

políticas públicas;

-Divulgar as informações sobre assuntos de interesse social;

-Divulgar os projetos e as políticas governamentais;

-Atuar como facilitador da parceria entre o governo e o cidadão;

-Gerar auto-estima nos moradores de Angra dos Reis;

-Promover o Município de Angra dos Reis no Estado, no Brasil e no exterior.

TAREFA DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis acredita que o desenvolvimento que se

quer atingir somente é possível com a participação do morador, por meio do diálogo e da

adoção de soluções com a participação de todos os envolvidos com cada um dos programas
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do governo. O objetivo é compartilhar conhecimento, sonhos e soluções para construir a

Angra do futuro.

Assim, espera-se da licitante a apresentação de uma campanha a ser adotada pelo

governo, a título de exercício, com o seguinte tema:

“PARTICIPE: O GOVERNO É SEU”

O Governo de Angra dos  Reios  está  se preparando par  o futuro,  promovendo o

desenvolvimento  sócio-econômico.  Um  município  que  investe  na  preservação  do  meio

ambiente, na sua vocação ao turísmo, na atração de investimentos, na geração de riquezas,

na inclusão social e cultural.. Mas isso só é possível com a participação incondicional do

cidadão, do morador de Angra. É ele quem vai determinar quais serão as políticas públicas

adotadas  pelo  governo;  é  ele  quem  vai  determinar  como  deverão  ser  aplicados  os

investimentos. Para isso, o cidadão tem que participar do governo, se aproximar, interferir,

criticar e sugerir.

A campanha deve estimular  a participação do angrense no governo e mostrar  os

mecanismos de como isso deverá ser feito.

Para a tarefa descrita acima, recomenda-se trabalhar com um orçamento total de até

R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
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ANEXO X

PLANILHA DE DESCONTOS

Angra dos Reis,_____ de _____________ de 2009

À
Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS
Comissão Especial de Licitação
Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro
Angra dos Reis / RJ.
REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

Itens Descrições Notas

1
Desconto (por extenso) sobre os custos internos da agência licitante, baseados na Tabela de
Preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Rio de Janeiro.       
                                                        (Item 3.6 das Normas Padrão do CENP) (Máximo de 25 %)

N = 2 x desconto
final

2

Desconto (por extenso) sobre a taxa máxima de 15% (quinze por cento), estipuladas pelas
Normas Padrão da Atividade Publicitária expedida pelo Conselho Executivo de Normas Pa-
drão, em 16 / 12 / 98, em conformidade com a Lei Federal no .: 4.680 / 65 e Decretos nos.:
57.690 / 66 e 4.563 / 02, incidentes no percentual de “honorários” das agências sobre os pre-
ços de serviços de terceiros, nos casos em que os serviços não proporcionem o desconto de
agência concedido por veículos de divulgação.

                                                     (Item 3.6.1 das Normas Padrão do CENP) (Máximo de 33 %)

N = 5 x desconto
final

3

Desconto (por extenso) sobre a taxa máxima de 10% (dez por cento), estipuladas pelas Nor-
mas Padrão da Atividade Publicitária expedida pelo Conselho Executivo de Normas Padrão,
em 16 / 12 / 98, em conformidade com a Lei Federal no .: 4.680 / 65 e Decretos nos.: 57.690 /
66 e 4.563 / 02  incidentes no percentual de “honorários” das agências sobre os serviços es-
pecializados realizados por terceiros, que não proporcionem o desconto de agência concedido
por veículos de divulgação e que não estejam no escopo dos serviços diretos da agência,
desde que sejam iniciativas no campo da informação, da divulgação, da publicidade e da pro-
paganda.      (Item 3.6.2 das Normas Padrão do CENP) (Máximo de 30 %) 

N = 5 x desconto
final

4

Desconto / repasse (por extenso) sobre o percentual máximo de 20 % relativo ao “desconto
padrão de agência”, a que fazem jus (de acordo com as Normas Padrão da Atividade Publici-
tária, expedidas pelo Conselho. Executivo das Normas Padrão (CENP), em 16 / 12 / 98, em
conformidade com o artigo 11 da Lei no.: 4.680 / 65 e o artigo 1do Decreto no.: 57.690 / 66 e
ainda do Decreto no.: 2.262 / 97); a serem concedidos pelos veículos de comunicação.          
                                        (Itens 2.5, 3.5 e 4.4 das Normas Padrão do CENP) (Máximo de 10%)

N = 5 x desconto
final

A _________________________ declara que a validade dos descontos e condições
desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data estabelecida no preâmbulo deste
edital, para a abertura dos envelopes contendo a documentação e Propostas Técnica e de
Preços das licitantes.

_________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante e carimbo

   Observações:

A Planilha de Descontos  deverá ser apresentada em papel timbrado da LICITANTE
e  estar  assinada  por  representante  legal.  Sua  assinatura  deverá  estar  devidamente
reconhecida em cartório.
             O Modelo da Planilha de Descontos  deverá ser copiado na forma e na íntegra, em
papel timbrado da licitante.
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ANEXO XI

PROPOSTA DE PERCENTUAIS E COMPROMISSOS

Angra dos Reis,_____ de _____________ de 2009

À

Prefeitura Municipal de ANGRA DOS REIS

Comissão Especial de Licitação

Praça Nilo Peçanha, nº .: 186, Centro

Angra dos Reis / RJ.

REF: Licitação na modalidade Concorrência nº .: 002/2009

Prezados Senhores:

_________________________________, inscrita no CNPJ. sob o no.:
_____________, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) _______________,
portador (a) da Carteira de Identidade no. _______ e do CPF no.
_________________________ DECLARA especialmente para a Concorrência ________ /
2009, que: 

1) Negociará um percentual máximo de ____ % (X por cento) a ser pago a atores e modelos,
sobre o cachê original, pelos direitos de uso de imagem e som de voz, na reutilização de
peças  por  período  igual  ao  inicialmente  pactuado,  entendido  que  o  valor  inicialmente
contratado poderá ser repactuado tendo como parâmetros básicos os preços vigentes no
mercado, aplicando-se,  em tal  caso, no máximo, a variação do Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna (IGP - DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde que decorrido
pelo menos um ano da cessão original dos direitos;

2)  Na  elaboração  do  primeiro  orçamento,  já  negociará  um  percentual  que  será  de,  no
máximo,_____ % (X por cento) com os detentores dos direitos patrimoniais de uso de obras
consagradas, incorporadas a peças, sobre o valor  original da cessão desses direitos,  na
reutilização da peças por período igual ao inicialmente contratado, entendido que o valor
inicialmente contratado poderá ser repactuado tendo como parâmetros básicos os preços
vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo a variação do Índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna (IGP - DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde que
decorrido pelo menos um ano da cessão original dos direitos.

3) Dará a cessão, total e definitiva, dos direitos patrimoniais de uso das idéias (incluídos os
estudos, análises e planos), peças, campanhas e demais materiais de publicidade, de sua
propriedade, concebidos, criados e produzidos em decorrência do contrato que vier a ser
firmado,  sem  qualquer  remuneração  adicional  ou  especial,  mesmo  após  a  vigência  do
contrato.

4)  Se comprometerá a -  em todas as contratações que envolvam direitos  de terceiros -
solicitar  de  cada  terceiro  que  vier  a  ser  contratado  dois  orçamentos  para  execução  do
serviço, um de cessão de direitos por tempo limitado e outro de cessão total e definitiva de
tais direitos, para que a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis escolha uma das opções.
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5) Que, nos casos de cessão de direitos por tempo limitado, condicionará a contratação de
serviços com terceiros por período mínimo de 12 (doze meses) e que utilizará os trabalhos
de arte e outros protegidos pelos direitos autorais ou conexos dentro dos limites estipulados
no respectivo ato de cessão;

6) Se comprometerá - quando a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis optar pela execução
dos serviços com a cessão total e definitiva - de fazer constar dos ajustes que vier a celebrar
com terceiros, para a produção de peças e campanhas e a prestação de outros serviços,
cláusulas escritas que:
   
6.1) Explicitem a cessão total e definitiva, por esses terceiros, do direito patrimonial de uso
sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais ou conexos, aí incluídos a
criação, produção e direção, a composição, arranjo e execução de trilha sonora, as matrizes,
os fotolitos e demais trabalhos assemelhados;

6.2) Estabeleçam que a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis poderá a seu juízo, utilizar
referidos direitos,  diretamente ou por intermédio de terceiros,  com ou sem modificações,
durante a vigência do contrato e mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe
caiba qualquer ônus perante os cedentes desses direitos.

7) Que considerará como já concluída no custo de produção qualquer remuneração devida a
terceiros em decorrência da cessão de direitos, por tempo limitado ou total e definitiva.

8)  Se comprometerá a sempre fazer constar,  em destaque, em todos os orçamentos de
produção de peças, os custos dos cachês, os custos de cessão de direito de uso de obra(s)
consagrada(s) incorporada(s) à peça e os custos de cessão dos demais direitos.

9) Se comprometerá a sempre negociar as melhores condições de preço, até os percentuais
máximos constantes das declarações referidas nos itens 1 e 2 dessa Proposta,  para os
direitos de imagem e som de voz (atores e modelos) e sobre obras consagradas, nos casos
de reutilizações de peças publicitárias da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis.

10)  Que  Garantirá  a  transferência  a  Prefeitura  Municipal  de  Angra  dos  Reis  de  toda  e
qualquer  vantagem  obtida  nas  negociações  de  preços  e  /  ou  condições  de  pagamento
conseguidas junto a veículo e a fornecedores.

A  _________________________ declara  que a  validade  dos  preços  e  condições
desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data estabelecida no preâmbulo deste
edital, para a abertura dos envelopes contendo a documentação e Propostas Técnica e de
Preços das licitantes.

Angra dos Reis, ___ de __________ de 2009

___________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante e carimbo

   Observações:

A  Proposta de Percentuais e Compromissos  deverá ser apresentada em papel
timbrado da LICITANTE e estar assinada por representante legal.  Sua assinatura deverá
estar devidamente reconhecida em cartório.

O Modelo da  Proposta de Percentuais e Compromissos  deverá ser copiado na
forma e na íntegra, em papel timbrado da licitante.
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ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO  Nº  ___/2009,  que  entre  si
celebram  o  MUNICÍPIO  DE  ANGRA
DOS  REIS  e _____________,
conforme  solicitado  através  do
Memorando  nº  049/2009/SGD.SSC,
de 03/04/2009, devidamente autorizado
pelo Secretário Municipal de Governo e
Defesa Civil e homologado pelo mesmo
em __/__/2009 no  Termo Adjudicatório
da  Concorrência  nº
___/2009/SGD.SSLC,  de  __/__/2009,
constantes  do  Processo
Administrativo  nº  _____/2009,  de
__.___.2009, na forma abaixo:

                                                                    
A  PREFEITURA MUNICIPAL  DE ANGRA DOS ,  com sede na Praça Nilo

Peçanha,  s/nº,  Centro,  Angra  dos  Reis/RJ,   inscrita  no  CNPJ
nº.__________________________,  neste  ato  representado  por  seu  Secretário
Municipal de  Secretário Municipal  de Governo e Defesa Civil, Sr.  Carlos Alexandre
Soares  de  Oliveira, CPF  nº.....................................,  RG  nº.  .................  no  pleno
exercício  de  suas  atribuições  legais  conferida  pela  Portaria   nº.  ___,  de  ___  de
janeiro de 2009, publicada no Boletim Oficial do Município de  __ de janeiro de 2009,
assistido  pelo  Procurador-Geral,  Dr.  ________________,  doravante  denominado
simplesmente  CONTRATANTE  e,  de  outro  lado
_______________________________,  (nacionalidade),  (profissão),  (estado  civil),
inscrito  no  CPF  nº  ________________,  portador  da  carteira  de  Identidade  nº
_________________,  expedida  pelo   _____,  domiciliado  na  ________________,
nº_________, ______________, Angra dos Reis/RJ, 
daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA , tendo em vista o que
consta  no  Processo  nº.  _____/2009  da  PMAR,  resolvem  celebrar  o  presente
Contrato,  da  qual  serão  partes  integrantes  o  Edital  relativo  à  Concorrência  nº.
000/2009  e  seus  anexos  e  também,  pelas  cláusulas  e  condições  a  seguir
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

(NORMAS APLICÁVEIS)

1.1. O presente CONTRATO reger-se-á por toda a legislação aplicável à espécie e
ainda pelas disposições que a complementarem ou regulamentarem, cujas normas,
desde  já,  entende-se  como integrantes  do  presente  termo,  especialmente,  a  Lei
Federal nº.: 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº.: 4.680 de 18 de junho de
1965;  pelo  Decreto  Federal  nº.:  57.690  de  01  fevereiro  de  1966,  parcialmente
alterado pelo Decreto Federal nº.: 4.563, de 31 de dezembro de 2002; pelo Código
de Ética dos Profissionais da Propaganda, instituído pelo 1º Congresso Brasileiro de
Propaganda, realizado em 1957 e incorporado à mencionada Lei Federal nº.: 

Subsecretaria de Licitações e Contratos  - Praça Guarda Marinha Greenhalg, s/nº - Prédio da OVAR – São Bento –

Angra dos Reis-RJ – CEP 23900.000 – Tel. (24) 3365-6399 – FAX (24) 3365-2291 – e-mail: slc.dl@angra.rj.gov.br
44



Proc. nº 2449/2009

Folhas nº
________________

                                
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS        
                            Secretaria de Governo e  defesa Civil
                            Subsecretaria de Licita ção e Compras
                               

CONTINUAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°002/2009/SG D.SSLC .............................................
4.680/65 e pelo Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária (1978), além
das Normas-Padrão do Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP); e no que
não  conflitar  com  a  legislação  federal,  observadas  as  alterações  posteriores,
introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.2. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em sujeitar-
se  às  estipulações,  sistema  de  penalidades  e  demais  regras  deles  constantes
mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA

(DO OBJETO)

2.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços de publicidade
para a Administração Direta e Indireta (Fundações e Autarquias) do Município de
ANGRA DOS REIS pelo Contratado com a finalidade de: 

2.1.1.  Estudar,  pesquisar,  planejar,  criar,  conceber,  executar  e  distribuir  peças  e
campanhas publicitárias e materiais de cunho informativo e/ou educativo, impressos
e eletrônicos à veiculação, bem como o controle de seus resultados;

2.1.2. Planejamento e contratar pesquisas de opinião  e ainda outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento sobre a qualidade dos serviços públicos, os
meios de divulgação nos quais serão difundidos as peças e ações de comunicação e
o público-alvo, que terão por finalidade unicamente o desenvolvimento estratégico, a
criação,  a  veiculação  e  a  mensuração  do  resultado  das  campanhas publicitárias
realizadas. 

2.1.3. Contratar fornecedores para a produção e a execução técnica das peças e
projetos publicitários criados;

2.1.4. Criar e desenvolver de formas inovadoras de comunicação, em consonância
com as novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das
ações publicitárias;

2.1.5. Divulgar programas de comunicação institucional e de apoio informativo e/ou
educacional e orientação social, relativos a eventos de interesse da Administração
Pública;

2.1.6. Assessorar o desenvolvimento de produtos e serviços;

2.1.7. Elaborar e registrar marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de
outros elementos de programação visual, sob a coordenação, orientação e definição
da  Administração  Pública,  por  intermédio  da  Subsecretaria  Municipal  de
Comunicação.  

CLÁUSULA TERCEIRA

(VIGÊNCIA)

3.1. O Prazo de vigência do presente CONTRATO é de 12 (doze) meses a contar da
data de sua assinatura.
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3.2. O prazo estipulado no subitem 11.1 poderá ser prorrogado a cada ano, limitado
ao disposto no inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº.8.666/93, desde que atenda ao
interesse público e os preços estejam de acordo com os praticados pelo mercado.

3.3. O contrato que vier a ser assinado poderá ser rescindido pela Administração
Pública, a qualquer tempo, nas hipóteses previstas nos artigos 79 e 80 da Lei federal
nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que
assista qualquer direito de indenização à Contratante.

3.4.  Da  rescisão  contratual  decorrerá  o  direito  da  Administração  Pública,
incondicionalmente, reter os créditos decorrentes do contrato até o limite do valor dos
prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular do avençado ou descontar
da  garantia  do  contrato,  além  das  demais  sanções  estabelecidas  neste  Edital  e
anexos, no contrato e em lei, para a plena indenização do erário.

CLÁUSULA QUARTA

(DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO)

4.1.  As  despesas  com  o  presente  CONTRATO,  cujo  valor  global  é  de  R$
3.000.000,00 (três milhões de reais),  correrão conta da Dotação Orçamentária sob
a  seguinte  classificação:  Programa  de  Trabalho:
20.19.339039.04.131.101.2.315.2009.

4.2. O MUNICÍPIO se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade
das verbas previstas, na forma do Edital da Concorrência nº 002/2009/SGD.SSLC.

.

CLÁUSULA QUINTA

(OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES)

5.1.  Na  execução  deste  CONTRATO,  as  partes  contraentes  têm  as  seguintes
obrigações e responsabilidades:

5.2. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

5.2.1.  Operar  como  uma  organização  completa  e  fornecer  serviços  de  elevada
qualidade.

5.2.2. Realizar - com seus próprios recursos, sendo admitida a subcontratação do
serviço, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração, e de acordo com a
Lei  Federal  nº.:  4.680/65  e  Decreto  Federal  nº.:  57.690/66  -  todos  os  serviços
relacionados  com o  objeto  deste  CONTRATO, de acordo com as especificações
estipuladas pela CONTRATANTE.

5.2.3.  Centralizar  o  comando  da  publicidade  da  CONTRATANTE em  Angra  dos
Reis/RJ, onde, para esse fim, manterá escritório, podendo, no entanto, utilizar-se de
sua matriz ou de seus representantes em outros estados para serviços de criação e
de  produção  ou  outros  complementares  ou  acessórios  que  venham  a  ser
necessários, desde que garantidas as condições previamente acordadas.

5.2.4. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de
atendimento (Proposta Técnica da concorrência que deu origem a este ajuste) na
elaboração  dos  serviços  objeto  deste  CONTRATO, admitida sua  substituição  por
profissionais  de  experiência  equivalente  ou  superior,  desde  que  previamente
aprovada pela CONTRATANTE;
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5.2.5. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações
junto  a  terceiros  e  transferir,  integralmente,  a  CONTRATANTE  os  descontos
especiais  (além  dos  normais,  previstos  em  tabelas),  bonificações,  reaplicações,
prazos especiais de pagamento e outras vantagens.

5.2.5.1.  O desconto  de antecipação de pagamento será  igualmente transferido a
CONTRATANTE, caso este venha a saldar compromisso antes do prazo estipulado.

5.2.6.  Negociar  sempre  as  melhores  condições  de  preço,  até  os  percentuais
máximos  constantes  dos  itens  7.2  e  7.3,  da  Cláusula  Sétima,  para  os  direitos
autorais de imagem e som de voz (atores e modelos) e sobre obras consagradas,
nos casos de reutilizações de peças publicitárias da CONTRATANTE.

5.2.7. Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no
mínimo, três propostas, com a indicação da mais adequada para sua execução.

5.2.7.1. Se não houver possibilidade de obter três propostas, a CONTRATADA deve
apresentar as justificativas pertinentes, por escrito.

5.2.8.  Obter  a  aprovação  prévia  da  CONTRATANTE,  por  escrito,  para  assumir
despesas  de  produção,  veiculação  e  qualquer  outra  relacionada  com  este
CONTRATO.

5.2.9. Submeter a subcontratação de terceiros, conforme definido no item 5.2.2, para
a execução de serviços objeto deste CONTRATO, a prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE.

5.2.9.1.  Nesses  casos,  a  CONTRATADA  permanece  com  todas  as  suas
responsabilidades contratuais perante a CONTRATANTE.

5.2.9.2. A contratação de serviços ou compra de material de empresas em que a
CONTRATADA ou seus funcionários tenham, direta ou indiretamente, participação
societária,  ou  qualquer  vinculo  comercial,  somente  poderá  ser  realizada  após
comunicar ao CONTRATANTE esse vinculo e obter sua aprovação.

5.2.10.  Produzir,  de  início,  após  a  respectiva  aprovação  do  serviço  pela
CONTRATANTE, uma cópia DVD de cada filme para TV, uma copia, em CD, de
spots e jingles de rádio, uma prova dos materiais impressos.

5.2.11. Orientar a produção e a impressão das peças gráficas (folhetos, cartazes,
mala- direta, etc) aprovadas pela CONTRATANTE.

5.2.11.1. No caso de necessidade de segunda tiragem, a CONTRATANTE poderá, a
seu critério, optar pela contratação junto a terceiros, sob sua própria orientação.

5.2.11.2. A quantidade de material a ser utilizado na veiculação só será definida após
a aprovação da mídia pela CONTRATANTE e sua reprodução dar-se-á a partir das
peças mencionadas no item 5.1.10.

5.2.12. Entregar a CONTRATANTE, até o dia 10 do mês subseqüente, um relatório
das despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior e um relatório
dos  serviços  em  andamento,  estes  com  os  dados  mais  relevantes  para  uma
avaliação de seu estágio;

5.2.13. Registrar em Relatórios de Atendimento todas as reuniões e telefonemas de
serviço  entre  a  CONTRATANTE  e  a  CONTRATADA,  com  o  objetivo  de  tornar
transparentes  os  entendimentos  havidos  e  também  para  que  ambos  tomem  as
providencias necessárias ao desempenho de suas tarefas e responsabilidades.
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5.2.13.1.  Esses  relatórios  deverão  ser  enviados  pela  CONTRATADA  a
CONTRATANTE  até  o  prazo  máximo  de  cinco  dias  úteis  após  a  realização  do
contrato.

5.2.13.2. Se houver incorreção no registro dos assuntos tratados, a CONTRATANTE
solicitará a necessária correção, no prazo máximo de dois dias úteis, a contar da
data do recebimento do respectivo relatório.

5.2.14.  Tomar  providências,  imediatamente,  em  casos  de  alterações,  rejeições,
cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação do
CONTRATANTE, respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com terceiros
e  os  honorários  da  CONTRATADA pelos  serviços  realizados  até  a  data  dessas
ocorrências, desde que não causadas pela própria CONTRATADA ou por terceiros
por ela contratados.

5.2.15.  Só  divulgar  informações  acerca  da  prestação dos  serviços  objetos  deste
CONTRATO,  que  envolva  o  nome  da  CONTRATANTE,  mediante  sua  prévia  e
expressa autorização.

5.2.16.  Prestar  esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais  atos ou fatos
desabonadores  noticiados  que  envolvam  a  CONTRATADA,  independente  de
solicitação.

5.2.17. Submeter previamente a CONTRATANTE a eventual caução ou utilização
deste CONTRATO em qualquer operação financeira.

5.2.18.  Manter,  durante  a  execução  do  CONTRATO,  todas  as  condições  de
habilitação exigidas na concorrência que deu origem a este ajuste.

5.2.19. Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes
e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver
dado causa, bem assim, quando for o caso, a legislação estrangeira com relação a
trabalhos realizados ou distribuídos no exterior.

5.2.20. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus funcionários
e, quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados.

5.2.21. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em
decorrência  do  objeto  deste  CONTRATO,  bem como as  contribuições  devidas  a
Previdência  Social,  encargos  trabalhistas,  prêmios  de  seguro  e  de  acidentes  de
trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto
pactuado.

5.2.22.  Responsabilizar-se  por  recolhimentos  indevidos  ou  pela  omissão  total  ou
parcial  nos  recolhimentos  de tributos  que  incidam ou venham a  incidir  sobre  os
serviços contratados.

5.2.23.  Apresentar,  quando  solicitado  pela  CONTRATANTE,  a  comprovação  de
estarem  sendo  satisfeitos  todos  os  seus  encargos  e  obrigações  trabalhistas,
previdenciários e fiscais.

5.2.24.  Administrar  e executar  todos os contratos,  tácitos ou expressos,  firmados
com terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante
terceiros e a próprio CONTRATANTE .

5.2.24.1.  Em casos  de  subcontratação  de terceiros  para a  execução,  parcial,  de
serviços  estipulados  neste  instrumento,  exigir  dos  eventuais  contratados,  no  que
couber, as mesmas condições do presente CONTRATO.
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5.2.25. Manter, por si, por seus prepostos e subcontratados, irrestrito e total sigilo
sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de
atuação da CONTRATANTE .

5.2.25.1.  A  infração  a  este  dispositivo  implicará  a  rescisão  imediata  deste
CONTRATO e sujeitara a CONTRATADA as penas da Lei Federal nº.:  9.279,  de
14/05/96, e as indenizações das perdas e danos previstos na legislação ordinária.

5.2.26. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e
danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução dos serviços de
sua responsabilidade, na veiculação de publicidade ou por erro seu em quaisquer
serviços objeto deste CONTRATO.

5.2.27. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou
perda de descontos para a CONTRATANTE.

5.2.28.  Responsabilizar-se  pelo  ônus  resultante  de  quaisquer  ações,  demandas,
custos  e  despesas  decorrentes  de  danos  causados  por  culpa  ou  dolo  de  seus
empregados,  prepostos e/ou subcontratados,  bem como obrigar-se por  quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas
por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente CONTRATO.

5.2.28.1.  Se  houver  ação  trabalhista  envolvendo  os  serviços  prestados,  a
CONTRATADA  adotará  as  providências  necessárias  no  sentido  de  preservar  o
MUNICÍPIO  e  de  mantê-lo  a  salvo  de  reivindicações,  demandas,  queixas  ou
representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação,
reembolsara ao MUNICÍPIO as importâncias que este tenha sido obrigado a pagar,
dentro  do  prazo  improrrogável  de  dez  dias  úteis  a  contar  da  data  do  efetivo
pagamento.

5.2.29.  Responder  por  qualquer  ação  judicial  movida  por  terceiros  com base  na
legislação de proteção a propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos
autorais, relacionadas com os serviços objeto deste CONTRATO.

5.3. São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:

5.3.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

5.3.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca
dos serviços, executados os entendimentos orais determinados pela urgência, que
deverão ser confirmados, por escrito, no prazo de vinte e quatro horas;

5.3.3.  Fornecer  e  colocar  a  disposição  da CONTRATADA todos  os  elementos  e
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;

5.3.4. Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;

5.3.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste CONTRATO;

5.3.6.  Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito  e  com antecedência,  sobre  multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

Subsecretaria de Licitações e Contratos  - Praça Guarda Marinha Greenhalg, s/nº - Prédio da OVAR – São Bento –

Angra dos Reis-RJ – CEP 23900.000 – Tel. (24) 3365-6399 – FAX (24) 3365-2291 – e-mail: slc.dl@angra.rj.gov.br
49



Proc. nº 2449/2009

Folhas nº
________________

                                
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS        
                            Secretaria de Governo e  defesa Civil
                            Subsecretaria de Licita ção e Compras
                               

CONTINUAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N°002/2009/SG D.SSLC .............................................

CLÁUSULA SEXTA

(DA FISCALIZAÇÃO)

6.1.  O MUNICÍPIO fiscalizará  a execução dos serviços  contratados e verificará o
cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte,
quando não corresponderem ao desejado ou especificado.

6.1.1.  A  fiscalização  dos  serviços  será  exercida  por  servidor  do  MUNICÍPIO,
formalmente designado, incumbindo-lhe, conseqüentemente, a prática de todos os
atos próprios ao exercício desse mister, definidos na legislação própria, no Edital da
Licitação,  e  nas  especificações  dos  serviços,  inclusive  quanto  a  notificar  a
CONTRATADA sobre  as  irregularidades  ou  falhas  que  porventura  venham a  ser
encontradas na execução deste CONTRATO.

6.2. A fiscalização dos serviços pelo MUNICÍPIO não desobriga a CONTRATADA de
sua responsabilidade quanto a sua perfeita execução.

6.3.  A CONTRATADA somente poderá executar  qualquer  tipo  de serviço após a
provação formal do MUNICÍPIO.

6.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicara a dilação
do prazo de entrega, salvo expressa concordância do MUNICÍPIO.

6.5. A CONTRATADA adotara as providencias necessárias para qualquer serviço,
incluído o de veiculação, considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja refeito
ou reparado, a sua expeça e nos prazos estipulados pela fiscalização.

6.6.  A aprovação  dos serviços  executados pela  CONTRATADA ou por  seus sub
contratados não a desobrigara de sua responsabilidade quanto à perfeita execução
dos serviços contratados.

6.7. A ausência de comunicação por parte do MUNICÍPIO, referente à irregularidade
ou falha,  não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste
CONTRATO.

6.8. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa
fiscalização,  durante  a  vigência  deste  CONTRATO,  fornecendo  informações,
propiciando o acesso à  documentação pertinente e  aos serviços  em execução e
atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

6.9. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do MUNICÍPIO e
/ou auditoria externa por ele indicada tenham acesso a todos os documentos que
digam respeito aos serviços prestados ao MUNICIPIO.

6.10.  Ao MUNICÍPIO é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto
deste CONTRATO, juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA.

6.11.  O  MUNICÍPIO  realizará,  periodicamente,  avaliação  da  qualidade  do
atendimento, do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos esforços
de  comunicação  sugeridos  pela  CONTRATADA,  da  diversificação  dos  serviços
prestados e dos benefícios decorrentes da política de preços por ela praticada.

6.11.1.  A avaliação periódica será  considerada  pelo  MUNICÍPIO para  aquilatar  a
necessidade de solicitar  a CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços
prestados;  para decidir  sobre a conveniência de dar continuidade à prestação de
serviços,  ou,  a  qualquer  tempo,  rescindir  o  presente  CONTRATO para  fornecer,
quando solicitado pela CONTRATADA declaração sobre seu desempenho, a fim de
servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas.
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CLÁUSULA SÉTIMA
(DA REMUNERAÇÃO)

7.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma:
7.1.1. Honorários de ____ % (____ por cento) referentes à produção de peças e
materiais cuja distribuição não proporcione à CONTRATADA o desconto de agência
concedido  pelos  veículos  de  divulgação,  de  que  trata  o  item  9.2.3  do  Edital,
incidentes  sobre  os  custos  comprovados  e  previamente  autorizados  de  serviços
realizados por terceiros, com a efetiva intermediação da CONTRATADA.
7.1.1.1. Esses honorários serão calculados sobre o preço líquido, assim entendido o
preço efetivamente faturado, nele já incluído o valor de todos os impostos que sejam
de competência da CONTRATADA.
7.1.2.  Honorários  de  ____  %  (____  por  cento)  incidentes  sobre  os  custos
comprovados e previamente autorizados de outros serviços realizados por terceiros,
com a efetiva intermediação da CONTRATADA, de que trata o item 9.2.4 do Edital,
no desenvolvimento de pesquisas de mercado e de opinião e de produtos e serviços,
na elaboração e registro de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de
outros  elementos  de  programação  visual,  e  aos  demais  serviços  especializados
destinados ao atendimento das necessidades de comunicação do MUNICÍPIO.   
7.1.2.1. Esses honorários serão calculados sobre o preço líquido, assim entendido o
preço efetivamente faturado, nele já incluído o valor de todos os impostos que sejam
de competência da CONTRATADA.
7.1.3.  ____ % (________ por cento) dos valores previstos na tabela de preços do
Sindicato das Agências de Propaganda do Rio de Janeiro (SINAPRO), de que trata o
item 9.2.2  do Edital,  a  título  de ressarcimento dos  custos internos dos trabalhos
realizados pela própria CONTRATADA.
7.1.3.1 - Para efeito da aplicação do disposto na tabela acima, os órgãos e entidades
da  Administração  Direta  e  Indireta  do  município  de  Angra  dos  Reis  serão
considerados  como  um  único  CONTRATANTE,  somando-se,  cumulativamente,
durante a execução dos serviços, os valores correspondentes ao investimento bruto
anual em mídia executados pela CONTRATADA com o Governo Municipal.
7.1.3.2. Os layout reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.
7.2.  Na  reutilização  de  peças  por  período  igual  ao  inicialmente  pactuado,  o
percentual máximo sobre o cachê original a ser pago pelo MUNICIPIO, a atores e
modelos,  pelos  direitos  de  uso  de  imagem  e  som  de  voz,  será  de  ____  %
(____________ por cento).
7.2.1. O valor inicialmente contratado poderá ser repactuado tendo como parâmetros
básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a
variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação
Getúlio Vargas, desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original  dos
direitos.
7.3.  Na  reutilização  de  peças  por  período  igual  ao  inicialmente  pactuado,  o
percentual máximo sobre o valor original da cessão de uso de obras consagradas
incorporadas a essas peças, a ser pago pelo MUNICÍPIO aos detentores dos direitos
patrimoniais de uso dessas obras, será de ______ % ( por cento).

7.3.1. O valor inicialmente contratado poderá ser repactuado tendo como parâmetros
básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo, a
variação do Indice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação
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Getúlio Vargas, desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original  dos
direitos.

7.4.  Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA ou de seus
representantes  serão  de  sua  exclusiva  responsabilidade.  Eventuais  exceções,  no
exclusivo  interesse  do  MUNICÍPIO,  poderão  vir  a  ser  ressarcidas  por  seu  valor
líquido  e  sem  cobrança  de  honorários  pela  CONTRATADA,  desde  que
antecipadamente orçadas e aprovadas pelo MUNICÍPIO.

7.5. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência
quando  da  utilização,  pelo  MUNICÍPIO,  de  créditos  que  a  este  tenham  sido
eventualmente concedidas por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária
pertinente a este CONTRATO.

7.6.  As  formas  de  remuneração  estabelecidas  nesta  cláusula  poderão  ser
renegociadas, no interesse do MUNICÍPIO, quando da renovação ou da prorrogação
deste CONTRATO.

CLÁUSULA OITAVA

(DESCONTO DE AGÊNCIA)

8.1. Além da remuneração prevista na Cláusula Sétima, a CONTRATADA fará jus ao
desconto de agência - à base de um percentual bruto de 20% (vinte por cento) dos
preços praticados pelos veículos de comunicação, em conformidade com o artigo 11
da  Lei  Federal  4.680/65,  com  o  artigo  11  do  Decreto  57.690/66,  alterado  pelo
Decreto 4.563/02. e com o item 4.4. das Normas Padrão do CENP, juntamente com
seu Anexo “B” - SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS.
8.1.1  -  Quando  do  pagamento  de  cada  uma  das  faturas  de  veiculação,  a
CONTRATADA repassará a CONTRATANTE, sob a forma de desconto, parte do
desconto  padrão  de  agência  a  que  faz jus,  cabendo,  do valor  correspondente  à
veiculação, ____ % (____ por cento) à CONTRATADA e ____ % (____ por cento) à
CONTRATANTE, de que trata o item 9.2.5 do Edital.

CLÁUSULA NONA

(DOS DIREITOS AUTORAIS)

9.1. A CONTRATADA cede ao MUNICÍPIO, de forma total e definitiva, os direitos
patrimoniais  de  uso  das  idéias  (incluídos  os  estudos,  analises  e  planos)  peças,
campanhas  e  demais  materiais  de  publicidade,  de  sua  propriedade,  concebidos,
criados e produzidos em decorrência deste CONTRATO.

9.1.1. O valor dessa cessão é considerado incluso nas modalidades de remuneração
definidas nas cláusulas sétima e oitava deste CONTRATO.

9.1.2. O MUNICÍPIO poderá, a seu juízo,  utilizar referidos direitos diretamente ou
através  de  terceiros,  com  ou  sem  modificações,  durante  a  vigência  deste
CONTRATO e mesmo após seu termino ou eventual rescisão, sem que lhe caiba
qualquer ônus perante a CONTRATADA.

9.2. Em todas as contratações que envolvam direitos de terceiros, a CONTRATADA
solicitará  de cada  contratado  dois  orçamentos  para execução do serviço,  um de
cessão de direitos por tempo limitado e outro de cessão total  e definitiva de tais
direitos, para que o MUNICÍPIO escolha uma das opções.
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9.2.1. Nos casos de cessão por tempo limitado, a CONTRATADA condicionará a
contratação do serviço por período mínimo de doze meses e utilizará os trabalhos de
arte  e  outros  protegidos  pelos  direitos  autorais  e  conexos  dentro  dos  limites
estipulados no respectivo ato de cessão.

9.2.2. Quando o MUNICÍPIO optar pela execução dos serviços com a cessão total e
definitiva, a CONTRATADA se compromete a fazer constar dos ajustes que vier a
celebrar com terceiros - para a produção de pecas e campanhas e a prestação de
outros serviços - cláusulas escritas que:

9.2.2.1.  Explicitem  a  cessão  total  e  definitiva,  por  esses  terceiros,  do  direito
patrimonial de uso sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais
ou conexos,  aí  incluídos a criação,  produção e direção,  a composição,  arranjo e
execução  de  trilha  sonora,  as  matrizes,  os  fotolitos  e  demais  trabalhos
assemelhados.

9.2.2.2.  Estabeleçam que  este  MUNICÍPIO  poderá,  a  seu  juízo,  utilizar  referidos
direitos,  diretamente  ou  por  intermédio  de  terceiros,  com  ou  sem  modificações,
durante  a  vigência  deste  CONTRATO  e  mesmo  após  seu  termino  ou  eventual
rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus perante os cedentes desses direitos.

9.2.3. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão - definitiva ou por
tempo limitado - será sempre considerada como já incluída no custo de produção.

9.3. A CONTRATADA se compromete a fazer constar, em destaque, em todos os
orçamentos de produção, os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de
obra(s) consagrada(s), incorporada(s) a peça e os de cessão dos demais direitos.

9.4.  A critério do MUNICÍPIO, as peças criadas pela CONTRATADA poderão ser
reutilizadas por outros órgãos, entidades ou sociedades integrantes da estrutura do
Poder Executivo, sem que lhe caiba qualquer ônus perante a CONTRATADA.

9.5.  A  seu  critério,  o  MUNICÍPIO  poderá  aproveitar,  para  veiculação,  peças
produzidas  para  outros  órgãos,  entidades  ou  sociedades  integrantes  do  Poder
Executivo. Nesses casos, quando couber, a CONTRATADA ficará responsável pelo
acordo comercial para eventuais detentores dos direitos das peças.

CLÁUSULA DÉCIMA
(CONDIÇÕES DE PAGAMENTO)

10.1.  A  licitante  contratada  deverá  apresentar  a  documentação  completa  para  a
respectiva  cobrança à  Subsecretaria Municipal  de Comunicação Social, até o 30o

(trigésimo) dia útil após a data em que se deram os serviços.

10.2.  A liquidação das despesas consiste na verificação do direito adquirido pela
agência contratada, com base em documentos comprobatórios do respectivo crédito.

10.3. A verificação da regularidade das notas fiscais emitidas pela agência e pelo
fornecedor  ou  veículo,  dos  orçamentos  originais  de  produção,  do  documento  de
comprovação de execução do serviço e do comprovante de entrega, quando couber,
será atribuição da Subsecretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis.

10.4.  As  cobranças  dos  serviços  que  constituem  o  objeto  deste  contrato  serão
documentadas mediante apresentação dos seguintes documentos:
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I - Nos casos de Prestação de Serviços / honorários da própria CONTRATADA: nota
/ fiscal fatura, em primeira via, especificando com clareza o serviço autorizado e / ou
honorários, mencionando o número da ordem de serviço, do respectivo empenho, do
contrato e acompanhada de cópia da Tabela de Preços do Sindicato das Agências
de Propaganda do Estado do Rio de Janeiro.

II  -  Nos  casos  de  Prestação  de  Serviços  de  Terceiros:  nota  /  fiscal  fatura  da
CONTRATADA, em primeira via; nota fiscal / fatura dos fornecedores / prestadores
de serviços, em primeira via, emitida contra o nome da CONTRATANTE e cobrança
aos  cuidados  da  CONTRATADA;  nos  termos  do  artigo  15  do  Decreto  Federal
57.690/66;  comprovante  de  execução  da  peça  ou  dos  serviços;  mencionando  o
número da ordem de serviço e do respectivo empenho.

III  - Nos casos de Contratação de Serviços de Veiculação: nota fiscal /  fatura da
CONTRATADA, em primeira via; nota fiscal / fatura dos veículos de comunicação,
em primeira via, emitida contra o nome da CONTRATANTE e cobrança aos cuidados
da CONTRATADA; plano de mídia ou grade de veiculação; número da ordem de
veiculação, tabela de preços do veículo, em papel timbrado e com a especificação do
período de vigência e os respectivos comprovantes de veiculação, que podem ser: 

a - Em se tratando de veiculação em Jornal: as edições dos veículos contendo os
anúncios impressos.

b - Em se tratando de veiculação em TV: o(s) filme(s) veiculado(s).

c - Em se tratando de veiculação em Rádio: o(s) spot(s) veiculado(s).

d - Em se tratando de veiculação em Outdoor / busdoor: relatório de checagem com
fotos fornecidos pelas empresas exibidoras.

e - Em se tratando de veiculação na Internet: relatório de gerenciamento fornecido
pelas empresas que veicularam as peças.

10.5. Os pagamentos serão efetuados até o 15o (décimo quinto) dia subseqüente a
apresentação da nota fiscal / fatura devidamente atestada por servidor designado,
pela  Subsecretaria  Municipal  de  Comunicação  Social,  como  fiscal  dos  serviços,
isenta de erros. 

10.6. Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a Prefeitura
Municipal de Angra dos Reis, CNPJ. no.: 29.172.467 / 0001 - 09, devendo mencionar
os serviços realizados, além do número do empenho e contrato. .

10.7.  Ocorrendo  atraso  no  pagamento  das  obrigações  e  desde  que  este  atraso
decorra de culpa da Administração, o valor  devido será  acrescido de  0,1 % (um
décimo por cento) a título de multa, além de  0,033 % (trinta e três milésimos por
cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados
sobre a parcela devida.

10.8. O pagamento da multa e da compensação financeira, a que se refere o subitem
anterior,  será efetivado mediante  autorização expressa do Excelentíssimo Senhor
Prefeito do Município de Angra dos Reis, em processo próprio, que se iniciará com o
requerimento da contratada, dirigido ao Ilustríssimo Senhor Secretário da Secretaria
Municipal de Fazenda.
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10.9. Caso o CONTRATANTE efetue o pagamento devido à contratada em prazo
inferior a  15 (quinze) dias corridos, será descontado da importância devida o valor
correspondente a 0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

10.10. Na hipótese do documento de cobrança apresentar erro, ficará suspenso o
prazo para o pagamento respectivo, recomeçando-se a contagem dos  15 (quinze)
dias após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

10.11.  Antes  da  efetivação  dos  pagamentos  a  contratada  deverá  apresentar  o
Certificado  de  Regularidade  de  Situação  do  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de
Serviço (FGTS) e a Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social (CND -
INSS), atualizados e em validade.

10.12.  O  CONTRATANTE  não  pagará,  sem  que  tenha  autorizado  prévia  e
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por
terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

10.13.  Nenhuma despesa será liquidada ou paga sem a efetiva comprovação da
execução  dos  serviços  a  cargo  da  CONTRATADA  ou  de  seus  fornecedores  e
contratados.

10.14. A cobrança dos serviços deverá acontecer em perfeita consonância com a
autorização da Subsecretaria de Comunicação Social  da Prefeitura de Angra dos
Reis, garantindo assim, a similaridade dos serviços.

10.15. Os pagamentos a terceiros por serviços prestados, incluídos os de veiculação,
serão  efetuados,  pela  CONTRATADA,  nos  prazos  e  condições  previamente
aprovados  pelo  CONTRATANTE  e  expressos  pelos  fornecedores  em  seus
documentos fiscais.

10.16.  A  CONTRATADA apresentará  ao CONTRATANTE cópias  dos  respectivos
documentos fiscais que comprovem os pagamentos feitos a terceiros, até 15 (quinze)
dias após sua realização.

10.17.  Os pagamentos a todos os fornecedores pela CONTRATADA deverão ser
realizados através de transferência eletrônica diretamente na conta do fornecedor ou
cheque  nominal  cruzado  com  determinação  de  depósito  exclusivo  na  conta  do
fornecedor.

10.18. O CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições
sobre todos os pagamentos à contratada, conforme dispõe o artigo 64 da Lei Federal
nº.: 9.430, de 27 / 12 / 96.

10.19.  Fica  vedado  à  CONTRATADA negociar,  efetuar  cobrança  ou descontar  a
duplicata  emitida  através  de  rede  bancária  ou  com  terceiros,  permitindo-se,  tão
somente, cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
(DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL)

11.1.  Em  conformidade  com  o  disposto  no  Edital  de  licitação  na  modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA de nº.: 002 /2009, a CONTRATADA prestou garantia na
modalidade  de  ______________________,  no  valor  de  R$  __________,  como
segurança do fiel, completo e perfeito cumprimento das obrigações assumidas entre
a  CONTRATADA  afiançada  e  a  CONTRATANTE,  através  deste  instrumento
contratual.

11.2. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento
de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a
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CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de três
dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da CONTRATANTE.

11.3. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas neste
CONTRATO,  a  garantia,  ou  seu  saldo,  será  liberado  ou  restituído,  a  pedido  da
CONTRATADA.

11.3.1.  Na restituição de garantia realizada em dinheiro,  seu valor  ou saldo será
corrigido com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
(IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas.

11.4. Em caso de atualização do total estimado de despesas deste CONTRATO, a
CONTRATANTE  exigirá  a  complementação  do  valor  da  garantia,  para  que  se
mantenha o percentual estabelecido.

11.5.  Na  hipótese  de  prorrogação  deste  CONTRATO,  a  CONTRATANTE exigirá
nova garantia, escolhida entre as modalidades previstas na Lei Federal nº.: 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
(DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS)

12.1. Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis nos termos da lei civil,
as  penalidades  administrativas  aplicáveis  a  CONTRATADA são  as  previstas  nos
artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº.:  8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
disposições legais e complementares vigentes, em especial as seguintes sanções,
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

12.1.1. Por atraso injustificado:
a)  Multa  de 0,3% ao  dia  até  o  trigésimo dia  incidente  sobre  o valor  da nota  de
empenho ou documento equivalente;
b) Multa de 0,6%, ao dia, a partir do trigésimo primeiro dia de atraso, incidente sobre
o valor da nota de empenho ou documento equivalente; sem prejuízo da rescisão do
CONTRATO a partir do sexagésimo dia de atraso além da sanção prevista na alínea
anterior;
12.1.2 Por infração a cláusula contratual que não gere inexecução de CONTRATO:

a) Multa de 5% sobre o valor total da nota de empenho ou documento equivalente.

12.1.3 Por inexecução total ou parcial do CONTRATO:
a) Advertência;
b) Multa de 20% sobre o valor total do CONTRATO;
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto
perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição,  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação  da  empresa,  desde  que  ressarcidos  os  prejuízos  sofridos  pela
Administração e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior;
12.2. O prazo para apresentação da defesa previa quanto ao inciso IV, do artigo 87,
da Lei Federal nº.: 8.666, de 21 de junho de 1993 será de 10 (dez) dias. Nos demais
casos, esse prazo será de 05 (cinco) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
(DA RESCISÃO)
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13.1.  O  presente  CONTRATO  poderá  ser  rescindido  de  pleno  direito  pela
CONTRATANTE, a qualquer tempo, independentemente de ação, notificação judicial
ou extrajudicial, nos casos e formas previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal nº.:
8.666/93.

13.2.  Fica  expressamente  acordado  que,  em  caso  de  rescisão,  nenhuma
remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela
CONTRATANTE e comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no
presente CONTRATO.

13.3.  Em  caso  de  cisão,  incorporação  ou  fusão  da  CONTRATADA  com  outras
agências de propaganda,  caberá  a CONTRATANTE decidir  pela  continuidade do
presente CONTRATO.

13.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei Federal nº.: 8.666/93, não
dará à CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial.

13.5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial
ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes
deste  CONTRATO,  limitada ao  valor  dos  prejuízos  causados,  alem das  sanções
previstas neste ajuste, ate a completa indenização dos danos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
(DA PUBLICAÇÃO)

14.1. Obriga-se o MUNICÍPIO a mandar publicar no Diário Oficial do Município, o
extrato do presente CONTRATO, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias a
contar da sua assinatura, para dar-lhe a devida eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
(DISPOSIÇÕES GERAIS)

15.1.  A  CONTRATADA  guiar-se-á  pelo  Código  de  Ética  dos  profissionais  de
propaganda e pelas normas correlatas,  com o objetivo  de produzir  publicidade e
promoção que esteiam de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e demais
leis vigentes, a moral e os bons costumes.

15.2. O presente CONTRATO poderá ser denunciado, por qualquer das partes, após
decorridos  cento  e  oitenta  dias  de  sua  vigência,  mediante  aviso  prévio  com
antecedência mínima de sessenta dias, através de correspondência protocolizada ou
por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

15.3. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes da Lei Federal nº.: 8.666/93, que a CONTRATADA aceita e
a eles se submete.

15.4.  A  omissão  ou  tolerância  das  partes  -  em exigir  o  estrito  cumprimento  das
disposições deste  CONTRATO ou em exercer  prerrogativa  dele  decorrente -  não
constituirá novação ou renuncia nem lhes afetara o direito de,  a qualquer  tempo,
exigirem o fiel cumprimento do avençado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

(CASOS OMISSOS)
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16.1.  Os  casos  omissos  deste  CONTRATO  serão  resolvidos  com  base  nas
disposições das leis que o regem.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

(DO FORO)

17.1.  Fica eleito o foro da Comarca de Angra dos Reis/RJ.,  para dirimir qualquer
questão    controversa relacionada com o presente CONTRATO, renunciando as
partes, expressamente, a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO
em 05 (cinco) vias de igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos
legais.

Angra dos Reis, _____ de ______________ de 2009

________________________________________________________

SECRETÁRIO MIUNICIPAL DE GOVERNO E DEFESA CIVIL

__________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

 ____________________________  

_____________________________
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