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EDITAL 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CP01/2022-PMC 

 
O MUNICÍPIO DE CAMETÁ, inscrito no CNPJ/MF n˚ 05.105.283/0001-50 e a Comissão Especial de 

Licitação – CEL, designada pelo Decreto nº 354/2021-PMC, de 06 de outubro de 2021, tendo em vista o que consta 

no Processo Adminstrativo 703/2022, torna público que realizará Licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo “Técnica e Preço”, conforme descrito neste Edital e seus anexos em conformidade com a 

Lei nº 12.232/2010, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 

147/2014 e demais dispositivos legais aplicados, notadamente pela Lei n˚ 4.680/1965 (que dispõe sobre  o exercício 

da profissão de publicitário e de agenciador de propaganda suas alterações posteriores), Decreto n˚ 57.690/1966 

e Normas Padrão CENP. 
 

 

ABERTURA DA PRIMEIRA SESSÃO PÚBLICA 

DATA: 31/03/2022 

HORÁRIO: 09h00min 
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura Municipal de Cametá – 
Avenida Gentil Bittencourt, 01 – Centro – CEP 68400-000 – Cametá/Pa. 

 

1. DO OBJETO  

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA 

PRESTAR  SERVIÇOS, SOB DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, pelo período 

de 12 (doze) meses, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objeto o 

estudo, planejamento,  conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da 

execução externa, distribuição de ações publicitárias para público de interesse, com o intuito de atender ao 

princípio da publicidade e ao direito à informação, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições, ou 

de informar o público em geral; conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

1. Poderão participar deste certame quaisquer licitantes que comprovem possuir os requisitos  mínimos de 

qualificação exigidos no capítulo DA HABILITAÇÃO, e que tenha especificada, como objeto social da 

empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade compatível com o objeto desta licitação. 

2.1.1 Com isto, tão somente cabe a participação, neste certame, de pessoas jurídicas que satisfaçam   a definição 

de “agência de publicidade/propaganda”, nos termos da Lei nº. 4.680/1965, cujas   atividades estejam 

descritas, no objeto social de seu ato constitutivo, em conformidade com o art. 6º do Decreto nº. 

57.690/1966. 

2. Estarão impedidas de participar desta Licitação empresas que: 

a) Estejam sob decretação de falência, dissolução ou liquidação. 

b) Tenham sido sancionadas com a pena de suspensão do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura 

Municipal de Cametá, durante o prazo da sanção aplicada. 

c) Servidores ou Funcionários da Prefeitura Municipal de Cametá; 

d) Autor do Projeto Básico, Termo de Referência, ou Nota Técnica; 

e) Empresas que, simultaneamente, sejam pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades 

coligadas, controladoras, suas respectivas controladas; ou ainda, tenham em seu Quadro Social de 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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Administradores Pessoa Física ou Pessoa Jurídica em Comum, tendo sido evidenciada a possível 

frustração aos princípios regentes da licitação; 

f) Empresas que tenham registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. Como 

condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 

em primeiro lugar, a comissão de licitação verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

g) Estejam constituídas sob a forma de Consórcio. 

3. Caso a licitante não deseje fazer-se representar nas sessões de recepção e abertura, deverá encaminhar seus 

envelopes por meio de portador. Nesse caso, o portador deverá efetuar a entrega dos invólucros, conforme 

previsto no item 4 e de forma que eles estejam em poder da Comissão por ocasião do início da sessão. 

3. DO CREDENCIAMENTO  

1. Para se manifestarem nas fases do procedimento licitatório, as participantes poderão credenciar um 

representante, por instrumento público de procuração ou por procuração particular, esta com reconhecimento 

de firma em cartório ou nos termos do item 5.2.1.9, dispensada a exigência quando  presente o representante 

legal da mesma, assim comprovado mediante apresentação do ato constitutivo. 

3.1.1 No caso de o representante da licitante (pessoa jurídica) ser preposto, para efeito de credenciamento, esse 

deverá apresentar, além da procuração, e do seu documento de  identificação pessoal, cópia do estatuto 

social ou documento similar, de modo a restar comprovado que a outorga de poderes lhe foi feita por 

pessoa/ente devidamente legitimado(a)”. 

2. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma Licitante,     assim como 

nenhum licitante poderá participar do certame com mais de uma proposta de preços. 

3. O não credenciamento do representante impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar e responder pela 

Licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos de habilitação e proposta. 

4. Para que seja possível o credenciamento, os documentos de que trata o subitem 3.1 acompanharão, 

externamente, os envelopes entregues pela empresa. 

5. Fica assegurada às Licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste item, a 

indicação ou substituição do seu representante junto ao processo. 

6. Os documentos necessários ao credenciamento e a habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada por tabelião de notas, ou, por membro da Comissão de Licitação, mediante apresentação do 

documento original ou publicação em órgão da imprensa oficial.  Somente serão aceitos para confronto os 

documentos originais e suas respectivas cópias, desde que estejam em perfeitas condições de legibilidade e 

entendimento. 

7. A comissão de licitação poderá, em qualquer etapa desta licitação, realizar diligência para verificar a 

autenticidade da documentação 

8. A Comissão de Licitação convocará cada licitante presente na sessão e receberá a documentação    referente ao 

seu credenciamento, além dos envelopes exigidos neste edital; 

9. Os envelopes para participação neste certame serão recebidos pela comissão de licitação até a conclusão da 

etapa de credenciamento dos licitantes presentes e, após finalizada esta etapa, o (a) presidente da comissão de 

licitação fará constar em ata que, a partir daquele momento, não serão mais aceitos envelopes para a 

participação nesta concorrência. 

4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES  

4.1. No dia, horário e local fixados no Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão de Licitação o 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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credenciamento (conforme previsto no item 3), os documentos e as propostas em envelopes separados, 

fechados e rubricados no fecho (com exceção do envelope “A”, que deverá ser entregue pelas licitantes sem 

nenhuma identificação), contendo em sua parte externa e frontal, em caracteres destacados, os seguintes 

dizeres: 

 

ENVELOPE “A” 

(O envelope será padronizado e fornecido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, conforme 

previsto no item 4.4.1, e   deverá ser entregue pela licitante SEM lacre e SEM qualquer identificação). 

 
ENVELOPE “B” 

PROPOSTA TÉCNICA 

PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA IDENTIFICADA      

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ - PMC 

CONCORRÊNCIA Nº CP01/2022 
Razão Social da licitante 

CNPJ da licitante 

 
ENVELOPE “C” 

PROPOSTA TÉCNICA 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE 

PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

CONCORRÊNCIA Nº CP01/2022 

Razão Social da licitante 

CNPJ da licitante 

 
ENVELOPE “D” 

PROPOSTA DE PREÇOS – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

CONCORRÊNCIA Nº CP01/2022 

Razão Social da licitante 

CNPJ da licitante 

 

 

 

 
 

ENVELOPE “E” 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

CONCORRÊNCIA Nº CP01/2022 

Razão Social da licitante 

CNPJ da licitante 

 
 

4.2. Não serão aceitos envelopes abertos ou sem a devida identificação, quando ela for exigida. A exceção a essa 

regra é a PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA (Envelope “A”), cujo invólucro será fornecido pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ e não poderá conter qualquer identificação da licitante. 
 

4.3. O envelope “A” será fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, sendo que cada licitante 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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deverá providenciar os demais envelopes necessários para participar do certame, os quais poderão ser 

constituídos de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às 

informações de que trata, até sua abertura. 
 

4.4. Em relação a cada um dos envelopes e seus respectivos conteúdos, as licitantes deverão acatar as seguintes 

determinações: 

 

4.4.1. ENVELOPE “A”  
 

4.4.1.1. No envelope “A” deverá estar acondicionada a VIA NÃO IDENTIFICADA (APÓCRIFA) DO 
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, composto por Raciocínio Básico, Estratégia 

de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia, acompanhado das peças criadas. 

4.4.1.2. O envelope A será fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ e NÃO poderá ter 

qualquer identificação externa aposta pela licitante, sob pena de desclassificação. 

4.4.1.3. O envelope A deverá ser retirado pela interessada, por meio de seu representante legal,   a partir 

da data de publicação do edital até 3 (três) dias úteis anteriores a data da realização do certame, 

junto à Comissão Especial de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura, mediante agendamento 

prévio pelo e-mail licitacao@prefeituradecameta.pa.gov.br O agendamento prévio deve ser feito 

com, no mínimo, 24h de antecedência, sendo necessário o preenchimento de recibo/declaração 

contendo o nome da empresa, CNPJ, endereço, contato, telefone e e-mail quando da retirada do 

envelope. 

4.4.1.4. Pelas características das planilhas e gráficos, em especial relacionados à mídia, as licitantes podem 

apresentá-los, quando pertinente, nos padrões dos programas que usualmente utilizam. 

4.4.1.5. O envelope “A” deverá ser entregue pela licitante na primeira sessão pública SEM lacre,  sendo que 

este invólucro será lacrado pela Comissão de Licitação, conforme procedimentos formais. 

4.4.1.6. Havendo qualquer sinal de identificação no Envelope “A” que possibilite, inequivocamente, a 

identificação da autoria do Plano de Comunicação Publicitária, a Comissão desclassificará a 

licitante e ficará com todos os seus invólucros até que expire o prazo para recursos relativos a essa 

fase, fato que será registrado em ata. Dessa forma, o envelope “A” NÃO poderá ter qualquer 

identificação externa aposta pela licitante, inclusive marca, sinal, etiqueta ou outro elemento, assim 

como não poderá conter em seu conteúdo qualquer sinal que possibilite a identificação da licitante, 

sob pena de desclassificação. 

 

4.4.2. ENVELOPE “B”  
 

4.4.2.1. No envelope “B” deverá estar acondicionada a VIA IDENTIFICADA DO PLANO DE 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, com conteúdo idêntico ao do envelope A, mas com a devida 

identificação da licitante, sendo composto por Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação 

Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia, SEM a inclusão das peças da Ideia Criativa. 

4.4.2.2. O envelope B deverá ser entregue fechado e rubricado no fecho, identificado externamente 

conforme orientado no item 4.1 deste edital. 

 

4.4.3. ENVELOPE “C”  
 

4.4.3.1. No envelope “C” devem estar os documentos de comprovação da CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE 
COMUNICAÇÃO. 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
mailto:licitacoes@sescoop.coop.br
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4.4.3.2. O envelope C deverá ser entregue fechado e rubricado no fecho, identificado externamente 

conforme orientado no item 4.1 deste documento. 

4.4.3.3. O envelope C e o seu conteúdo não poderão conter qualquer informação, marca, sinal, etiqueta, 

palavra ou outro elemento que conste na via apócrifa do Plano de Comunicação Publicitária que 

possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do Envelope “B”. 

 

4.4.4. ENVELOPE “D”  
 

4.4.4.1. O envelope “D” deve conter a PROPOSTA DE PREÇOS, com informações sobre a remuneração 

proposta pelos serviços a serem prestados, bem como declaração de que não repassará a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ tributos ou outros encargos, além de declaração sobre 

como tratará os direitos autorais e patrimoniais pertinentes à execução do contrato. 

4.4.4.2. O envelope D deverá ser entregue fechado e rubricado no fecho, identificado externamente 

conforme orientado no item 4.1 deste documento. 

 

4.4.5. ENVELOPE “E”  
 

4.4.5.1. O envelope “E” deve conter os documentos de HABILITAÇÃO da licitante relativos à 

Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira e 

Regularidade Fiscal, previsto no item 7 deste edital. 

4.4.5.2. O envelope E deverá ser entregue fechado e rubricado no fecho, identificado externamente 

conforme orientado no item 4.1 deste documento. 

4.4.5.3. Durante o curso do certame, a licitante deverá manter suas condições de habilitação. Se 

no decurso de tempo entre a 1ª e a 4ª sessão alguma certidão venha a ter a sua validade expirada, 

a Comissão de Licitação, oportunamente, verificará sítios oficiais para  diligenciar a condição da 

licitante e/ou fará diligência junto aos licitantes. 
 

4.5. Para preservar o sigilo das propostas apócrifas, NÃO serão recebidos quaisquer envelopes encaminhados por 

via postal, nem documentos apresentados por meio de disco magnético ou cópias em fax, mesmo 

autenticadas. Também não será aceita a entrega em local diferente do endereço indicado no Edital. 
 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPES A, B, C)  
 

5.1. A proposta técnica será apresentada em três invólucros distintos, representados pelos envelopes A, B e C, 

respectivamente: a Via Não Identificada do Plano de Comunicação Publicitária, a Via Identificada do Plano 

de Comunicação Publicitária e a Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas 

de Comunicação. 
 

5.2. A Proposta Técnica consistirá de um conjunto de textos e anexos, conforme detalhamento a  seguir: 

 
5.2.1. Especificações gerais sobre formato 

 

5.2.1.1. Os conteúdos dos três envelopes referentes à proposta técnica deverão ser apresentados em fonte Arial, 

corpo 12, na cor preta, com alinhamento justificado, espaçamento normal entre caracteres, 

espaçamento entre as linhas de 1,5, espaçamento entre parágrafos de 12 pontos (antes e depois), 

espaçamento duplo antes e depois de títulos e de entretítulos, formato A4, numeração em algarismo 

arábico centralizada na parte inferior e margens da página em configuração normal com as seguintes 

medidas: superior: 3 cm, inferior: 2,5 cm, esquerda: 3 cm, direita: 2,5 cm. 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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5.2.1.2. Todas as folhas dos conteúdos dos envelopes A, B, C, D e E deverão ser entregues em ordem 

sequencial, com numeração de página. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes 

quanto ao aspecto de segurança e transparência do processo licitatório. O não atendimento ao 

solicitado implicará a perda do direito a futuras reclamações. 
 

5.2.1.3. Sobre encadernação dos conteúdos, o caderno do envelope A deverá ser encadernado em   espiral na cor 

preta, capa transparente e contracapa na cor preta; e na encadernação dos conteúdos dos envelopes B 

e C poderá ser usada capa e contracapa da licitante, em formato A-4. 
 

5.2.1.4. Para o Plano de Comunicação Publicitária, constante nos envelopes A e B, os textos, no total de cada 

invólucro, não poderão exceder a 12 (doze) laudas. Neste limite não serão contabilizadas as peças da 

ideia criativa. 
 

5.2.1.5. Informações e comprovações que, por força editalícia, tenham que ser fornecidas por terceiros, como 

declarações e atestados, serão pontuadas não pelo seu formato, mas pelo conteúdo. 
 

5.2.1.6. Para a Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos (Envelope C), o caderno de textos e 

documentos não poderá exceder 100 (cem) laudas. 
 

 

5.2.1.7. Nos casos em que for permitido, a apresentação de conteúdo impresso em formato A3 será          computada 

como duas páginas.  
 

5.2.1.8. Qualquer informação que extrapole a quantidade de laudas permitida será desconsiderada, podendo 

resultar em perda de pontuação caso comprometa a conclusão textual ou a compreensão do conteúdo. 
 

5.2.1.9. As assinaturas de terceiros em declarações e atestados poderão ser apostas de próprio punho ou por 

meio de certificados digitais gerados por Autoridades Certificadoras reconhecidas pelo ICP-Brasil, 

conforme instituído na Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. As assinaturas de 

representante legal da licitante, quando solicitadas, deverão ser apostas sempre de próprio punho nos 

documentos pertinentes. 

 
5.2.2. Especificações da Proposta Técnica Apócrifa (ENVELOPE A) 

 

5.2.2.1. O envelope destinado à PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA – Via Não Identificada do Plano 
de Comunicação Publicitária será padronizado e fornecido previamente pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMETÁ, conforme item 4.4.1.3 desse documento. 

5.2.2.2. A Proposta Técnica Apócrifa deverá ser apresentada sem a identificação da empresa proponente. 

Portanto, é vedada a aposição, no Envelope “A” e em todo o seu conteúdo, de marca, sinal ou outro 

elemento que possibilite identificar a licitante, inclusive etiquetas e lacres, sob pena de 

desclassificação. 

5.2.2.3. A numeração de páginas do Envelope “A” (Proposta Apócrifa) não poderá ser manuscrita, sob pena 

de aposição de elemento capaz de identificar a licitante. 

5.2.2.4. O Envelope “A” – “PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA” deverá conter o Plano de Comunicação 

Publicitária, composto por Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa 

e Estratégia de Mídia e respectivos anexos. 

5.2.2.5. Para efeito de avaliação nesta fase, as licitantes deverão apresentar uma campanha publicitária 

simulada sobre o tema hipotético apresentado no briefing, documento que é parte integrante do 

Edital. 

 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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5.2.3. Especificações sobre o Plano de Comunicação Publicitária (Envelopes A e B) 
 

5.2.3.1. O Plano de Comunicação Publicitária versará sobre os seguintes quesitos: 
 

5.2.3.1.1. RACIOCÍNIO BÁSICO: sob a forma de texto, a licitante deverá apresentar um diagnóstico das 

necessidades de comunicação social publicitária da Administração Pública, evidenciando a sua 

compreensão sobre o objeto da licitação e os desafios de comunicação a serem enfrentados; 
 

5.2.3.1.2. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA: sob a forma de texto, a licitante 

deverá indicar e defender a estratégia publicitária escolhida para suprir o desafio e alcançar os 

resultados e metas de comunicação desejados pela Administração Pública. Espera-se que a 

empresa apresente e defenda um conceito de comunicação que permeará toda a estratégia 

publicitária proposta, compreendendo: 
 

a) Explicitação e defesa do partido temático e do conceito que, de acordo com o seu raciocínio 

básico, devem fundamentar a proposta de solução publicitária; 
 

 

b) Explicitação e defesa dos principais pontos da Estratégia de Comunicação Publicitária 

sugerida, especialmente o que dizer, a quem dizer, como dizer, quando dizer e quais os meios 

de divulgação, instrumentos ou ferramentas que propõe utilizar. 

 

5.2.3.1.3. IDEIA CRIATIVA: exclusivamente sob a forma de peças publicitárias, a licitante apresentará 

campanha publicitária com a sua resposta criativa aos desafios e metas por ela explicitados na 

estratégia de comunicação social publicitária. 
 

a) Apresentar relação de todas as peças e/ou material que julgar necessários para a execução da 

sua proposta de estratégia de comunicação publicitária. É vedada, para esse item, a 

apresentação de texto que explique a ideia criativa, suas peças, ou defenda as escolhas da 

agência. O proponente deve apenas apresentar uma lista simples com a especificação de cada 

peça e/ou material e sua função tática. 

b) Da relação de peças apresentadas, a agência licitante deverá escolher e apresentar como 

exemplos as peças e/ou material que julgar mais indicados para corporificar objetivamente 

sua proposta de solução do desafio de comunicação, conforme explicitado na estratégia de 

comunicação publicitária. As peças de Ideia Criativa a serem apresentadas pela agência 

licitante serão limitadas a 10 (dez), incluindo storyboard, sendo vedada a apresentação de 

“monstros” (de áudio e/ou vídeo). 
 

c) As peças apresentadas no item Ideia Criativa deverão ser afixadas sobre papel cartão na cor 

preta (gramatura a partir de 200 g/m²). 

 

d) A quantidade de imagens, bem como o tamanho das impressões e das pranchas em papel 

cartão, poderão ser livremente definidos pelas agências, desde que todo  o conteúdo caiba no 

envelope padrão, formato A2 – a ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Cametá, 

sem danificar o invólucro nem as peças. 

 

e) A apresentação de texto explicativo, nesse quesito, significará a desclassificação da empresa 

licitante. 
 

5.2.3.1.4. ESTRATÉGIA DE MÍDIA: sob a forma de texto, tabelas, gráficos e/ou planilhas, o proponente 

explicitará e justificará a estratégia e as táticas de mídia recomendadas, em consonância com a 

estratégia de comunicação social publicitária por ela sugerida e em função da verba disponível 
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indicada neste edital. A licitante apresentará também simulação de plano de distribuição, no qual 

identificará todas as peças e ou materiais destinados à veiculação, exposição ou distribuição. 

Todas as peças e material que integrarem a relação prevista na Ideia Criativa deverão constar 

dessa simulação, contendo um resumo geral com informações no mínimo sobre: 
 

a) O período de distribuição das peças e ou material; 

b) As quantidades de inserções das peças em veículos de divulgação; 

c) Os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de 

divulgação, separadamente por meios; 

d) Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e ou na execução  técnica de 

cada peça destinada a veículos de divulgação; 

e) As quantidades a serem produzidas de cada peça e ou material de não mídia; 
 

f) Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça e ou material de 

não mídia; 

g) Os valores (absolutos e percentuais) alocados na distribuição de cada peça e ou material de 

não mídia. 

Nessa simulação: 

1 Os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser os de tabela cheia, vigentes 

na data de publicação do Aviso de Licitação; 

2 Deve ser desconsiderado o repasse de desconto de agência concedido pelos veículos de 

divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965; 

3 Devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços de 

fornecedores. 

4 Portanto, quando da elaboração da simulação do plano de mídia, bem como em qualquer 

outro custo apresentado na proposta técnica, as licitantes deverão utilizar os valores cheios 

das tabelas adequadas ao serviço em questão, sem considerar  quaisquer percentuais de 

descontos possíveis nas respectivas propostas de preço. 
 

5.2.3.2. A licitante deverá apresentar os seguintes anexos do Plano de Comunicação Publicitária, 

os quais não serão contabilizados no total de páginas da proposta: 
 

I. Quadro resumo da distribuição da verba disponível na rubrica de estudo e pesquisa, criação, 

produção e veiculação, com identificação das peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas 

respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação; 

 
II. Planilhas com simulação de Pedido de Inserção que corporifiquem a estratégia de mídia 

apresentada. 

 
5.2.4. Especificações sobre o Plano de Comunicação Publicitária – VIA IDENTIFICADA 

(ENVELOPE B) 
 

5.2.4.1. A via identificada do plano de comunicação publicitária terá o mesmo teor da via não identificada, 

sem os exemplos de peças referentes à IDEIA CRIATIVA, mas com a   identificação da licitante. 

 
5.2.5. Especificações da Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de 

Problemas de Comunicação (ENVELOPE C) 
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5.2.5.1. O Envelope “C” – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS deverá 

conter as informações referentes à Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de 

Problemas de Comunicação. 
 

5.2.5.2. O julgamento do envelope C será feito pela mesma Subcomissão Técnica que julgará o conteúdo do 

envelope A. Assim, é vedada a aposição no (envelope “C”) e em todos os documentos nele contidos, 

de informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que permita a identificação da 

autoria do Plano de Comunicação Publicitária não identificado (envelope “A”), em qualquer 

momento anterior à abertura do invólucro da via   identificada (envelope “B”). 
 

5.2.5.2.1. Capacidade de Atendimento: sob a forma de texto, tabelas, gráfico, diagramas, 

fotos e outros recursos que considerar pertinentes, a agência licitante deverá informar a sua 

Capacidade de Atendimento apresentando: 
 

a) Descrição da composição da diretoria da empresa e da equipe com a quantificação e  

qualificação dos profissionais que efetivamente responderão pela execução do contrato com a 

Administração, de maneira discriminada, por setor da agência, respondendo à demanda de 

profissionais minimamente estipulada no item 6.3 da Nota Técnica; 

 

b) Para fins de comprovação da experiência na função de todos os profissionais que serão 

colocados à disposição da Adminstração na execução do contrato, informando as  respectivas 

áreas de atuação, a licitante deverá apresentar currículo resumido (nome, formação, experiência), 

acompanhado de cópia de certificados de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação e 

de declaração assinada pelo representante   legal da licitante atestando a veracidade dos dados 

informados. 
 

c) A relação nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com especificação do início 

de atendimento de cada um deles e abrangência geográfica de atuação (âmbito nacional, 

regional, estadual ou local). A Comissão de Licitação ou a Subcomissão Especial poderá, a 

qualquer momento, fazer diligência para confirmar as informações prestadas, ficando a licitante 

sujeita a penalidades cabíveis em caso de não-conformidade de dados. 
 

d) Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por cliente(s) atendido(s) pela agência, 

necessariamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante 

prestado, de maneira satisfatória, no mínimo, serviços de criação, execução  e produção de 

campanhas e peças publicitárias, atestando ainda a pontualidade no atendimento às obrigações 

por ela assumidas. O atestado deve conter informações sobre o período do atendimento, com 

assinatura do cliente, com explicitação do cargo   e telefone de contato. A Comissão de Licitação 

poderá realizar diligência para verificar a legitimidade do atestado. 

 

e) Apresentação textual das instalações físicas da licitante, instrumental técnico, infraestrutura e 

recursos materiais que estarão à disposição da Administração para a execução do contrato; 
 

f) Descrição da forma de atendimento, a ser implementada pela agência na execução do contrato, 

incluídos os prazos a serem cumpridos em condições normais de trabalho  (observados os prazos 

máximos estabelecidos no item 7.2 da Nota Técnica (documento que é parte integrante deste 

edital); 

 

g) Descrição das informações de marketing e comunicação, pesquisa de audiência e da   auditoria de 

circulação e controle de mídia a serem colocadas regularmente à  disposição da Administração, 

sem ônus adicional, durante a vigência do contrato. 
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5.2.5.2.2. Sobre o Repertório: sob a forma de peças publicitárias, a agência deverá 

apresentar até 10 (dez) peças do seu repertório, de qualquer tipo ou forma de veiculação; 
 

a) As peças do repertório deverão comprovar o desempenho da licitante na prestação de serviços 

publicitários, sendo que tenha pelo menos 1 (um) filme de VT, 1 (um) spot de rádio ou jingle, 1 

(um) anúncio de jornal ou revista, 1 (uma) ação de internet (tais como banner, hotsite, 

marketing viral e outros) e 1 (uma) peça de mídia exterior (outdoor, mobiliário urbano, busdoor 

e outros) 1 (uma) ação de endomarketing (mídia  indoor e outros); 
 

b) A licitante deverá apresentar cada peça acompanhada de sua respectiva ficha técnica   contendo 

breve descritivo indicando onde e quando a peça foi veiculada e assinatura do anunciante 

responsável, atestando a qualidade do trabalho executado pela agência; 
 

c) As peças do repertório e demais informações pertinentes não poderão conter informação, 

marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação 

Publicitária – Via Não Identificada (envelope A), que possibilite a identificação da autoria deste 

antes da abertura do Invólucro B, sob pena de desclassificação da licitante; 

 

d) O repertório será constituído por peças concebidas e veiculadas, expostas ou distribuídas pela 

agência licitante a partir de 01/01/2020; 
 

e) As peças gráficas referentes ao repertório poderão integrar um caderno específico ou  serem 

apresentadas separadamente. Em todos os casos, deverá ser preservada a capacidade de leitura 

das peças; 

 

f) As peças eletrônicas/digitais deverão ser fornecidas em pen drive que não poderá conter 

qualquer indício de identificação da autoria da proposta apócrifa; 

 

g) Se a licitante apresentar peças em quantidade inferior à estabelecida nas especificações da 

proposta técnica, a sua pontuação, neste quesito, será proporcional ao número de peças 

apresentadas, sendo a proporcionalidade obtida pela aplicação da regra de três simples em 

relação à pontuação máxima prevista para esse item. 
 

h) As peças e/ou material não podem referir-se a trabalhos solicitados e ou aprovados pela 

Administração em ocasião anterior; 
 

i) Não serão aceitos trabalhos que configurem apresentação de materiais especulativos, 

condenados pela legislação da propaganda nem mesmo a título de exemplo ou sugestão. 
 

5.2.5.2.3. Sobre o Relato de Soluções de Problemas de Comunicação: sob a forma de 

texto e de peças, a licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem o Relato 

de Soluções de Problemas de Comunicação, observando as seguintes especificações: 
 

a) As informações devem ser apresentadas em caderno específico, com ou sem o uso de cores, 

em papel A4, em folhas numeradas sequencialmente a partir da primeira página interna, 

rubricadas e assinadas pelo representante legal da licitante; 

 
 

b) A licitante deverá apresentar 2 (dois) relatos de soluções bem-sucedidas de problemas de 
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comunicação, planejadas por ela, cada relato com o máximo de 3 (três)  páginas, descrevendo o 

problema que se propôs a resolver, contemplando a identificação da licitante e de seu cliente, o 

título da campanha, o período de produção  e de veiculação, exposição e/ou distribuição; 
 

c) Os relatos deverão refletir soluções de problemas de comunicação, planejadas pela licitante e 

implementadas por seus clientes a partir de 01 de Janeiro de 2020, e cujos resultados alcançados 

sejam mensuráveis por meio da discriminação de números, estatísticas ou pesquisas; 
 

d) Se a licitante apresentar relatos em quantidade inferior à estabelecida ou se um dos relatos não 

atender aos critérios deste edital, a pontuação máxima da licitante, neste quesito, será 

proporcional ao número de relatos apresentados. A proporcionalidade será obtida mediante a 

aplicação da regra de três simples em relação à pontuação máxima; 
 

e) Os relatos deverão estar formalmente referendados pelos respectivos clientes, que não deverão 

ter nenhum vínculo profissional com a agência. A formalização do referendo deverá ser feita 

no próprio relato elaborado pela licitante, rubricadas e assinadas na última página, devendo 

constar a indicação do nome empresarial do cliente, o nome e o cargo ou função do signatário 

à época; O referendo deverá ser apresentado em papel timbrado da licitante. 
 

f) É vedada a apresentação de relato referente a ações de comunicação solicitadas e/ou  aprovadas 

pela Administração; 
 

g) Os documentos e informações referentes ao Relato de Soluções não poderão conter  informação, 

marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de  Comunicação 

Publicitária – Via Não Identificada, que possibilite a identificação da autoria deste antes da 

abertura do invólucro B; 
 

h) Na forma de anexos, que não serão contabilizados na quantidade de páginas  especificada para 

esse item, devem ser apresentadas as peças publicitárias do relato; 

 

i) É permitida a inclusão de até 5 (cinco) peças e/ou material, independentemente do meio de 

divulgação, do tipo ou característica da peça, para cada relato, sendo que: 

 

i. as peças eletrônicas/digitais deverão ser fornecidas em pen drive, que não poderá conter 

qualquer indício de identificação da autoria da proposta apócrifa; 

ii. as peças e/ou material deverão estar acompanhadas da respectiva ficha técnica contendo 

APENAS: título, data de produção, período de exposição e/ou distribuição e, no caso de 

veiculação, menção de pelo menos um veículo e o período de inserção; 

iii. as peças gráficas poderão integrar o caderno específico, em papel A4 ou A3 dobrado, ou 

serem apresentadas separadamente. 
 

 

5.2.6. Especificações sobre a Campanha Simulada 
 

5.2.6.1. Na elaboração do Plano de Comunicação Publicitária, a agência licitante deverá apresentar uma 

campanha simulada com base no briefing. 
 

5.2.6.2. O briefing define o problema de comunicação da Administração, cabendo a cada licitante evidenciar 

a sua compreensão sobre o tema proposto. 
 

5.2.6.3. A licitante deverá desenvolver a campanha considerando a verba hipotética de R$ 1.800.000,00 (Hum 

milhão e oitocentos mil reais), com período de execução de 12 (doze) meses, compreendendo os 
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meses de  Janeiro a Dezembro de 2022. 
 

5.2.6.4. A campanha simulada pela licitante evidenciará o seu nível de compreensão sobre o contexto do 

anunciante e sobre o problema de comunicação, possibilitando a análise e o julgamento técnico, 

conforme os quesitos especificados no Edital. 
 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE D)  

6.1. Todas as regras e informações necessárias à apresentação da proposta de preços pela licitante estão contidas 

neste edital e seus anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante a observância dos critérios 

estabelecidos. 

6.2. A licitante deverá apresentar a sua proposta de preços pelos serviços prestados, contemplando todas as 

possibilidades de remuneração. 

6.3. A proposta de preços deverá permanecer válida e em condições de aceitação por um período mínimo de 120 

(cento e vinte) dias, contados da data de sua abertura, e a ausência deste prazo na proposta(s) implica em 

concordância tácita. Findo este prazo, ficam os licitantes liberados dos   compromissos assumidos. 

6.4. Nos preços cotados deverão estar inclusas todas as despesas diretas e indiretas, tais como: impostos, taxas, 

salários, seguros, fretes, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, passagens, 

hospedagens, alimentação, indenizações civis e seguros de acidente de trabalho, enfim, todas as despesas e 

materiais necessários para atender o objeto da Concorrência, além de deduzidos quaisquer descontos que 

venham a ser concedidos. 

6.5. A proposta de preço apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para 

menos. 

6.6. A licitante deverá apresentar sua PROPOSTA DE PREÇOS pelos serviços prestados na forma de 

DECLARAÇÃO, contemplando todas as informações contidas neste edital e seus anexos, conforme modelo 

contido no Anexo IV deste edital. 

6.7. Em sua proposta de preços a licitante deverá levar em consideração aspectos relacionados aos direitos 

autorais e patrimoniais. 

6.7.1. A licitante fará constar em sua proposta de preços declaração de que tratará da questão direitos autorais 

dos produtos de comunicação e peças publicitárias que vier a produzir, estabelecendo: 

I. A cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais de uso das ideias, 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. 

II. O compromisso de que: 

a) Em todas as contratações que envolvem direitos autorais de terceiros, se  responsabilizará por 

solicitar, de cada terceiro que vier a ser contratado, 2 (dois) orçamentos para execução do 

serviço, sendo um de cessão de direitos do autor por tempo limitado e outro de cessão total e 

definitiva de tais direitos, para que a Administração escolha uma das opções. 

b) Nos casos de cessão de direitos patrimoniais por tempo limitado, utilizará os trabalhos  de arte e 

outros protegidos pelos direitos autorais ou conexos dentro dos limites estipulados no respectivo 

ato de cessão, de cuja negociação participará a Administração, inclusive no que diz respeito à 

reutilização de peças publicitárias. 

III. Deverá assumir também o compromisso de que, quando a Administração optar pela execução  dos 
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serviços com a cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais de obra artística, fará  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: 

a) 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, a 

produção e a direção, a composição, o arranjo e a execução de  trilhas sonoras, as matrizes, os 

fotolitos e demais trabalhos assemelhados. 

b) Estabeleçam que a Administração possa, a seu juízo, utilizar os referidos direitos, diretamente, 

com ou sem modificações, após o término do contrato ou eventual rescisão, sem que lhe caiba 

qualquer ônus perante os cedentes desses direitos. 

c) Considerará como já incluída no custo de produção qualquer remuneração devida a terceiros em 

decorrência da cessão de direitos, por tempo limitado ou total e definitiva. 

IV.A licitante deverá assegurar ainda o compromisso de que: 

a) Fará constar, em destaque, todos os orçamentos de produção de peças, os custos dos  cachês, os de 

cessão de direito de uso de obra(s) consagrada(s) incorporada(s) à peça  e os de cessão dos demais 

direitos. 

b) Negociará sempre as melhores condições de preço para adquirir os direitos de  imagem, de som 

e de voz profissionais do setor artístico e sobre obras consagradas, nos casos de reutilização de 

peças publicitárias a Administração. 

c) Garantirá a transferência a Administração de toda e qualquer vantagem obtida nas negociações 

de preços e/ou condições de pagamento junto a veículos e a fornecedores. 

6.8. Todas as folhas dos conteúdos dos envelopes A, B, C, D e E deverão ser entregues em ordem sequencial, 

com numeração de página. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes quanto ao aspecto 

de segurança e transparência do processo licitatório. O não atendimento ao solicitado implicará a perda do 

direito a futuras reclamações. 
 

 

 

7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE E)  

 
7.1. Para habilitação nesta licitação serão exigidos os documentos abaixo listados, que deverão estar  contidos no 

ENVELOPE E: 

7.2. Habilitação Jurídica: 

a) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus 

administradores. 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização; 

e) Cédula de identidade do representante legal. 
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7.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da respectiva 

consolidação 

7.2.2. Encaminhar a comprovação do Responsável Legal da empresa, caso o mesmo tenha sido 

nomeado em ato separado mediante Termo de Posse que o investiu no cargo; 

7.2.3. Se, em razão do credenciamento, o ato constitutivo já tiver sido apresentado, poderá ser 

aceito/aproveitado para fins de habilitação, desde que atenda às exigências consignadas para tal 

finalidade, quais sejam, conter todas as alterações (ou consolidação) e estar registrado no órgão 

competente; 

 

 
7.3. Regularidade Fiscal: 

 
a) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 

b) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, emitida 

pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

 

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social ou certidão unificada com base 

na Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751/14. 

d) Certidão de quitação para com a Fazenda Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, do  domicílio 

ou sede do Licitante, na forma da lei:  

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicilio ou sede do Licitante,  pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual. 

 

f) Referente à Regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

deverá ser apresentada todas as certidões pertinentes à regularidade fiscal, ainda que tais documentos 

apresentem alguma restrição. 

 

ii. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão. 

iii. A não regularização da documentação, no prazo previsto no sub item anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e 

facultará a Comissão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 
7.4. Qualificação Técnica: 

 
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome da licitante, comprovando que presta ou já prestou, a contento, serviços 

compatíveis com o objeto deste edital (serviços especializados em publicidade e propaganda); 

 

i. O atestado deverá conter a identificação do signatário e ser  apresentado em papel  timbrado do 

declarante. 

 

ii.O atestado deverá conter o endereço completo, CNPJ do seu emitente e a descrição dos serviços 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Av Gentil Bittencourt, 01 - Centro - CEP 68.4000-000 - Cametá/PA 

www.prefeituradecameta.pa.gov.br 

                                 licitacao@prefeituradecameta.pa.gov.br 

executados. 

 

iii.A identificação do responsável pela emissão do atestado com nome, função e telefone para    solicitação 

de informações adicionais de interesse a Administração, caso seja necessário. 

 

iv. Local e data de emissão. 

 

v.O atestado de capacidade técnica poderá ser objeto de diligência, a critério da Comissão, para 

verificação da autenticidade de seu conteúdo. 

 

vi.Encontrada divergência entre o especificado no atestado e o apurado em eventual diligência, 

inclusive validação do contrato de prestação de serviços entre o emissor do atestado e o licitante, 

além da inabilitação nesta concorrência, fica sujeito o licitante às penalidades cabíveis.  
 

7.5. Outras Declarações: 

 
a) Declaração da Licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com  menos de 

18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos de 

idade, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, conforme Anexo V deste Edital. 

 

b) A licitante deve declarar, sob as penalidades legais cabíveis, que inexistem fatos impeditivos 
para sua participação neste certame licitatório e que na ocorrência de fatos impeditivos 

supervenientes estará obrigado a declará-los, conforme modelo no Anexo VI deste Edital. 

 

c) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadrarem como tal, em 

conformidade com a Lei Complementar n. º 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações,   deverão 

apresentar a declaração prevista no Anexo VII. 

 
7.6. Qualificação Econômico-Financeira: 

 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados, na forma da lei, os quais demonstrem a boa situação financeira da empresa,  vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço será avaliado, por meio de obtenção 

dos índices de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC), maiores 

que um (>1), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

(Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) ¹* 

LG=    
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

 

Ativo Total ²* 

SG=    
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

 

Ativo Circulante 

LC=    
Passivo Circulante 

 
 

¹*- Ativo Realizável a Longo Prazo. 
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²*- Ativo Realizável a Longo Prazo + Investimento + Imobilizado + Intangível. 
 

b) A Licitante que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à 

situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente e SG – Solvência Geral), deverá 

comprovar possuir patrimônio líquido ou capital social integralizado não inferior a 10% (dez por 

cento) do valor máximo da contratação, calculado  por meio da fórmula abaixo:  

Patrimônio Líquido = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante). 

 

c) A Licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço, deverá apresentar 

balancetes contábeis devidamente assinados por contador habilitado junto ao CRC e pelo 

sócio/administrador da empresa, envolvendo seus direitos, obrigações e  patrimônio líquido relativos 

ao período de sua existência, avaliados por meio da obtenção de Índice de Solvência (S) maior ou 

igual a um (≥ a 1), conforme fórmula abaixo: 

 

Ativo Total 

S =    
Passivo Total 

 

d) Os índices de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” acima serão calculados pela Licitante e confirmados 

pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número 

de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

e) Para efeito de comprovação deverão ser apresentadas as demonstrações contábeis  referentes ao 

exercício fiscal; ou a mais recente, se houver. 

 

f) Certidão negativa ou documentação capaz de demonstrar a inexistência de falência ou recuperação 

judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, insolvência civil ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em se tratando de firma individual, com data 
de emissão de até 90 (noventa) dias, quando essa não tiver prazo de validade 
estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

 

i. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões 

de cada distribuidor. 

 

7.7. OBSERVAÇÕES: 

7.7.1. Os documentos necessários ao credenciamento e a habilitação poderão ser apresentados em 

original, cópia autenticada por tabelião de notas, ou por membro da Comissão de Licitação, 

mediante apresentação do documento original ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

Somente serão aceitos para confronto os documentos originais e suas respectivas cópias, desde 

que estejam em perfeitas condições de legibilidade e entendimento. 

7.7.1.1. A Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que julgar necessário. 

7.7.2. Os documentos e/ou certidões comprobatórios de regularidade ou de inexistência de débito 

deverão mencionar prazo de validade, neles consignados, e na falta desta informação, terão 

validade presumida de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 

7.7.3. Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio ou sede da Licitante,  à exceção 

daqueles referentes à comprovação de capacitação técnica. 

7.7.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 
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em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos   somente em nome da 

matriz. 
 

7.7.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 

7.7.6. Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos comprobatórios da 

regularidade fiscal ou para a sua atualização (após a abertura do envelope “E”), a Comissão de 

Licitação, durante a sessão pública, poderá realizar consulta on line aos sites dos órgãos 

responsáveis pela emissão dos documentos. 

7.7.7. Todos os documentos apresentados e analisados ficarão anexados ao processo, sendo  vedada a sua 

retirada ou substituição. 

7.7.8. A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores ou a sua apresentação 

em desacordo com as condições estipuladas neste edital implicará na inabilitação da licitante. A 

inabilitação não ocorrerá em casos de omissões puramente formais, desde que não comprometam 

a lisura do certame e possam ser sanadas em prazo fixado pela Comissão de Licitação. 

7.7.9. Todas as folhas dos conteúdos dos envelopes A, B, C, D e E deverão ser entregues em   ordem 

sequencial, com numeração de página. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos 

participantes quanto ao aspecto de segurança e transparência do  processo licitatório. O não 

atendimento ao solicitado implicará a perda do direito a futuras reclamações. 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO  

Informações Gerais das Sessões Públicas 

8.1. Serão realizadas 4 (quatro) sessões públicas, observados os procedimentos previstos no Edital, das quais 

serão lavradas atas circunstanciadas dos atos e fatos dignos de registro, assinadas pelos membros da 

Comissão Especial de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. 

8.2.  A participação de representante de qualquer licitante dar-se-á mediante a prévia entrega de documento hábil. 

8.3. Os representantes das licitantes presentes poderão nomear comissão constituída de alguns entre    eles para, em 

seu nome, tomar conhecimento e rubricar as Propostas e Documentos de Habilitação nas respectivas sessões 

públicas. 

8.4. A Comissão Especial de Licitação e a Subcomissão Técnica, conforme o caso, poderão, no interesse da 

Administração, relevar omissões puramente formais nas Propostas e nos Documentos de Habilitação 

apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta 

Concorrência. 

8.5.  Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de recebimento e abertura dos 

envelopes com as propostas Técnica e de Preço. 

8.6.  O julgamento das propostas Técnica e de Preço e o julgamento final deste certame serão efetuados 

exclusivamente com base nos critérios especificados no Edital. 

8.7.  Antes do aviso oficial do resultado da concorrência, não serão fornecidas, a quem quer que seja,   quaisquer 

informações referentes à adjudicação dos contratos ou à análise, avaliação ou comparação entre as propostas.  
 

8.8.  Qualquer tentativa de licitante de influenciar a Comissão de Licitação ou a Subcomissão Técnica no processo 

de julgamento das propostas resultará na sua desclassificação. 

8.9. A Comissão de Licitação poderá alterar as datas ou as pautas das sessões, ou mesmo suspendê- las, em função 

do desenvolvimento dos trabalhos. 
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8.10. Se os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas não puderem ser devolvidos nas  sessões 

públicas, ficarão à disposição das interessadas por 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da 

concorrência, após transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o resultado final da licitação ou 

ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos interpostos. Decorrido esse prazo sem 

que sejam retirados, a Comissão providenciará sua destruição. 

8.11. PRIMEIRA SESSÃO PÚBLICA 

8.12. A primeira sessão pública será realizada no dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo do Edital e terá 

a seguinte pauta inicial: 

8.12.1. Identificar os representantes das licitantes, por meio do documento exigido e colher suas 

assinaturas na lista de presença; 

8.12.2. Receber os envelopes A, B, C, D e E de cada empresa participante, respectivamente, referentes 

ao Plano de Comunicação Publicitária via Não Identificada; Plano de Comunicação Publicitária via 

Identificada; documentos relativos à Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de 

Problemas de Comunicação; Proposta de Preços; e documentos de Habilitação; 

8.12.3. Conferir se esses invólucros estão em conformidade com as disposições do edital. 

8.12.4. Reservar o envelope A (sem identificação) em local separado, onde serão  recepcionados 

todos os envelopes apócrifos das empresas participantes. 

8.13. O Envelope A, com a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, só será 

recebido pela Comissão de Licitação se o invólucro e o seu conteúdo: 

8.13.1. Não estiver identificado; 

8.13.2. Não apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da licitante 

antes da abertura do envelope B; 

8.13.3. Não estiver danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos nele 

acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante antes da abertura do envelope B. 

8.13.4. Não estiver o envelope fechado e rubricado no seu fecho. 

8.14. Se, pelos motivos acima explicitados, o envelope A de alguma licitante não puder ser recebido, nenhum 

envelope daquela licitante será aceito pela Comissão de Licitação. 

8.15. A primeira sessão prosseguirá com a seguinte pauta básica: 

8.15.1. Rubricar no fecho dos envelopes B, D e E (sem abri-los), mantendo-os fechados, sob a guarda e 

responsabilidade da Comissão de Licitação, e separados dos invólucros A e C; 

8.15.2. Trazer do local separado os envelopes A (Plano Apócrifo), abrir cada um, retirar o conteúdo para 

ser rubricado pelos membros da Comissão;  
 

8.15.3. Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os documentos que 

constituem os envelopes A; 

8.15.4. Trazer do local separado os envelopes C (Capacidade de Atendimento), abrir cada um,  retirar para 

ser rubricado pelos membros da Comissão; 

8.15.5. Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os documentos que 

constituem os envelopes C; 

8.15.6. Lacrar os envelopes A e C, assinando nos respectivos lacres e reservando-os em grupos separados; 

8.15.7. Informar que as licitantes serão convocadas para a próxima sessão. 
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8.16. A Comissão de Licitação adotará medidas para evitar que seus membros e ou os representantes das 

licitantes possam, ainda que acidentalmente, identificar a autoria de algum Plano de Comunicação 

Publicitária. A Comissão não lançará nenhum código, sinal ou marca nos  envelopes A nem nos documentos 

que compõem a via não identificada do Plano de Comunicação  Publicitária. 

8.17. Se, ao examinar ou ao rubricar os conteúdos dos envelopes A e C, a Comissão de Licitação e /ou os 

representantes das licitantes constatarem ocorrência(s) que possibilite(m), inequivocamente, a identificação 

da autoria do Plano de Comunicação Publicitária, a Comissão desclassificará a licitante e ficará com todos 

os seus invólucros até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase. 

8.18. Abertos os envelopes A e C, as licitantes não poderão desistir de suas Propostas, a não ser por motivo 

justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pela Comissão de Licitação. 

8.19. Se as licitantes estiverem expressamente de acordo com as decisões tomadas pela Comissão     na primeira 

sessão, os procedimentos de licitação terão continuidade em  conformidade com o previsto no Edital. 

8.20. ATUAÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

8.21. A análise dos documentos constantes dos envelopes “A” e “C” dar-se-á em sessão reservada e será 

realizada pela Subcomissão Técnica. 

8.22. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, tendo sido julgados os 

recursos interpostos, serão adotados os seguintes procedimentos: 

8.22.1. Encaminhamento, pela Comissão de Licitação à Subcomissão Técnica, dos envelopes “A” de todas 

as licitantes, com as vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária; 

8.22.2. Avaliação e julgamento, pela Subcomissão Técnica, das vias não identificadas do Plano de 

Comunicação Publicitária, de acordo com os critérios especificados no Edital; 

8.22.3. Elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão de Licitação, da ata de 

julgamento dos Planos de Comunicação Publicitária e da planilha com as pontuações deliberadas em 

consenso pelos membros da Subcomissão; 

8.22.4. Encaminhamento, pela Comissão de Licitação à Subcomissão Técnica, dos Envelopes “C”, com a 

Capacidade de Atendimento, o Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas  de Comunicação;  

 

8.22.5. Análise e julgamento consensual, pela Subcomissão Técnica, da Capacidade de Atendimento, do 

Repertório e dos Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de acordo com os critérios 

especificados no Edital; 

8.22.6. Elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão de Licitação, da ata de 

julgamento das propostas referentes à Capacidade de Atendimento, ao Repertório  e aos Relatos de 

Soluções de Problemas de Comunicação, e da planilha com as pontuações  deliberadas em consenso pelos 

membros da Subcomissão. 

8.23. Se alguma proposta técnica for desclassificada, com base em alguma regra do Edital, a Subcomissão 

Técnica atribuirá pontuação a cada quesito ou subquesito da Proposta, conforme as  regras previstas no Edital, 

e lançará sua pontuação em planilhas que ficarão acondicionadas em envelope fechado e rubricado no fecho 

pelos membros da Subcomissão Técnica, até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase. Essa regra 

não se aplica aos casos em que o descumprimento de regras previstas no Edital resulte na identificação da 

licitante antes da abertura do envelope B. 

8.24. As planilhas com as pontuações deliberadas em consenso pelos membros da Subcomissão conterão, 

respectivamente, as pontuações acordadas para cada subquesito do Plano de Comunicação Publicitária de 

cada licitante e as pontuações acordadas para os quesitos Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos 

de Soluções de Problemas de Comunicação de cada licitante. 
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8.25. O julgamento das propostas técnicas pela Subcomissão Técnica será realizado exclusivamente  com base 

nos critérios especificados no instrumento convocatório. 

8.26. As notas inferiores ao valor máximo serão justificadas, não havendo justificativa quando a licitante 

alcançar pontuação máxima no subquesito. As planilhas com as pontuações deliberadas   em consenso pelos 

membros da Subcomissão integrarão a respectiva ata. 

8.27. Após receber as atas de julgamento das propostas técnicas (envelopes A e C), respectivas planilhas de 

julgamento e demais documentos elaborados pela Subcomissão Técnica, a Comissão  Especial de Licitação 

convocará as licitantes para participar da segunda sessão pública. 

 

 
8.28. SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA 

8.29. A segunda sessão pública terá a seguinte pauta básica: 

8.29.1. Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista  de presença; 

8.29.2. Abrir os envelopes B de todas as licitantes; 

8.29.3. Cotejar as vias não identificadas (envelope A) com as vias identificadas (envelope B) do   plano de 

comunicação publicitária, para identificação de sua autoria; 

8.29.4. Elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada proposta  técnica; 

8.29.5. Proclamar o resultado do julgamento geral da proposta técnica; 

8.29.6. Informar que o resultado do julgamento geral das propostas técnicas será publicado no  portal do 

Prefeitura Municipal de Cametá, e demais meios de comunicação oficial, com a indicação dos 

proponentes classificados e dos desclassificados, em ordem decrescente de pontuação, abrindo prazo 

para interposição de recurso;  

8.30. Além das demais atribuições previstas na etapa de análise e julgamento das propostas  técnicas, é 

responsabilidade da Subcomissão Técnica manifestar-se em caso de eventuais  recursos de licitantes, relativos 

ao julgamento das propostas técnicas, se solicitado pela Comissão de Licitação, para responder a 

questionamentos de ordem técnica. 

 

 
8.31. TERCEIRA SESSÃO PÚBLICA 

8.32. Não tendo sido interposto recurso ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, tendo sido julgados os 

recursos interpostos, a Comissão Especial de Licitação convocará as licitantes para participar da terceira 

sessão pública, com a seguinte pauta básica: 

8.32.1. Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de presença; 

8.32.2. Abrir os envelopes D, com a proposta de preço, cujos documentos serão rubricados pelos 

membros da Comissão Especial de Licitação. 

8.32.3. Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os documentos 

integrantes dos envelopes D; 

8.32.4. Analisar o cumprimento, pelas licitantes, das exigências do Edital para a elaboração das  propostas 

de preço e julgá-las de acordo com os critérios nele especificados; 

8.32.5. Identificar a proposta com maior vantajosidade para a Administração e dar conhecimento do 

resultado aos representantes das licitantes presentes, de acordo com as disposições constantes neste 

Edital. 
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8.32.6. Declarar vencedor do julgamento final das propostas técnica e de preço de acordo com as 

disposições constantes no Edital. 

8.32.7. Informar que o resultado do julgamento da proposta de preço e do julgamento final das  propostas    

será    publicado no Portal da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMETÁ  (www.prefeituramunicipaldecameta.pa.gov.br/licitacoes), abrindo prazo 

para interposição de recurso. 

 

 
8.33. QUARTA SESSÃO PÚBLICA 

8.34. Não tendo sido interposto recurso ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, tendo sido julgados os 

recursos interpostos, a Comissão Especial de Licitação convocará as licitantes para participar da quarta sessão 

pública, com a seguinte pauta básica: 

8.34.1. Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista  de presença; 

8.34.2. Abrir os envelopes E, cujos documentos serão rubricados pelos membros da Comissão Especial 

de Licitação; 

8.34.3. Analisar a conformidade dos documentos de habilitação com as condições estabelecidas neste 

Edital e na legislação em vigor; 

8.34.4. Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os documentos 

integrantes dos envelopes E;  

8.34.5. Informar: 

i. O resultado da habilitação na sessão ou suspender a sessão para análise dos documentos; 

ii. Que o resultado da habilitação será publicado com a indicação dos proponentes habilitados e 

inabilitados, abrindo prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto 

no Regulamento de Licitações e de contratos; 

iii. Que será publicado no site da Prefeitura Municipal de Cametá e demais meios de comunicação 

oficial, o nome da licitante vencedora da concorrência, caso não tenha sido interposto recurso na 

fase de habilitação, ou tenha  havido a sua desistência ou, ainda, tenham sido julgados os recursos 

interpostos. 

 

9. PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA  

 
9.1. PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

9.1.1. A pontuação total da proposta técnica corresponde a 100 pontos, assim distribuídos: 
 

 
Quesitos 

 
Subitem 

Pontuação 
Máxima 

 

Plano de 
Comunicação 
Publicitária: 
70 Pontos 

Raciocínio Básico 10 pontos 

Estratégia de Comunicação Publicitária 25 pontos 

Ideia Criativa 25 pontos 

Estratégia de Mídia e Não Mídia 10 pontos 

 

 Capacidade de Atendimento 10 pontos 
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Conjunto de 
Informações 

Técnicas: 
30 pontos 

Repertório 10 pontos 

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 10 pontos 

 

Pontuação da Proposta Técnica 
 

100 PONTOS 

9.1.2. A pontuação da PROPOSTA TÉCNICA terá PESO 6 (sendo peso 4 para a pontuação  da 

PROPOSTA DE PREÇO) 

 

 
9.2. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

9.2.1. A proposta técnica de cada licitante será avaliada com base nos seguintes aspectos e  respectivas 

pontuações máximas por quesito: 

 

 
Plano de Comunicação Publicitária 

Pontuação máxima dos subitens 1 + 2 + 3 + 4 = 70 PONTOS  
 

SUBITEM 1: RACIOCÍNIO BÁSICO 
Pontuação máxima 

de cada quesito 

S
U

B
Q

U
E

S
IT

O
S

 A
V

A
L

IA
D

O
S

 

a. Conhecimento da história e da natureza institucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, 
suas atividades e principais linhas de produtos e serviços, o contexto do social, político e econômico 

e suas características mais significativas para a comunicação publicitária. 

 
2,0 

b. Acuidade de compreensão das funções e do papel da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

nos contextos social, político e econômico. 
2,0 

c. Compreensão da extensão, qualidade e formas do relacionamento da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMETÁ com seus públicos. 
2,0 

d. Compreensão dos desafios e do problema de comunicação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMETÁ a ser    enfrentado. 

 

2,0 

e. Compreensão das necessidades de comunicação do anunciante para enfrentar esses desafios ou 

problemas. 
2,0 

Pontuação máxima do subitem 1 
RACIOCÍNIO BÁSICO 10 

 

 

SUBITEM 2: ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
Pontuação máxima 

de cada quesito 

S
U

B
Q

U
E

S
IT

O
S

 A
V

A
L

IA
D

O
S

 

a. A adequação da estratégia de comunicação, do partido temático e do conceito propostos  à natureza e 
à qualificação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ e a seu(s) desafio(s) ou problema(s), 

geral(is) e ou específico(s), de comunicação. 

 

5,0 

a. A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa da  estratégia de 

comunicação, do partido temático e do conceito propostos. 
5,0 

b. A riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a comunicação da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ com os seus públicos. 
5,0 

c. A exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária proposta para a solução do(s) desafio(s) 

ou do(s) problema(s), geral(is) e ou específico(s), de comunicação da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMETÁ e a qualidade dos desdobramentos em ações de comunicação integrada e 
digital. 

 
5,0 

d. A capacidade de articular os conhecimentos sobre o anunciante, o mercado no qual se 
insere, seu(s) desafio(s) ou problema(s), geral(is) e ou específico(s), de comunicação, seus 

públicos, os objetivos de comunicação definidos no briefing e a verba disponível. 

 
5,0 

Pontuação máxima do subitem 2 
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

25 
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SUBITEM 3: IDEIA CRIATIVA 
Pontuação máxima 

de cada quesito 

S
U

B
Q

U
E

S
IT

O
S

 A
V

A
L

IA
D

O
S

 

a. A sua adequação à estratégia de comunicação publicitária e aos desafios ou problemas, gerais e/ou 

específicos, de comunicação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. 
5,0 

b. A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta, considerando os objetivos da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ e os desdobramentos comunicativos que enseja, 
conforme demonstrado nos exemplos de peças e ou material apresentados. 

 
5,0 

c. A abrangência dos segmentos de público contemplada por essas interpretações,   adequação ao 

universo cultural do público-alvo e a compatibilidade da linguagem 
utilizada nas peças e/ou no material aos meios e aos públicos propostos. 

 
5,0 

d. A originalidade da combinação dos elementos que a constituem. 4,0 

e. Sua pertinência às atividades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ e à sua inserção nos 

contextos social,  político e econômico. 
3,0 

f.   A exequibilidade das peças e a sua compatibilização aos meios propostos. 3,0 

Pontuação máxima do subitem 3 
IDEIA CRIATIVA 25 

 

 

SUBITEM 4: ESTRATÉGIA DE MÍDIA e NÃO MÍDIA 
Pontuação máxima 

de cada quesito 

S
U

B
Q

U
E

S
IT

O
S

 A
V

A
L

IA
D

O
S

 

a. Conhecimento dos hábitos de comunicação dos segmentos de público prioritários da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMETÁ e capacidade analítica evidenciada no estudo desses hábitos e nas 
conclusões oferecidas à formulação da estratégia de mídia. 

 
2,0 

b. Coerência na integração da estratégia de mídia com a estratégia de comunicação  apresentada. 
2,0 

c. Consistência do plano de mídia / distribuição das peças e/ou do material e a economicidade da 
aplicação da verba de mídia na simulação proposta. 

2,0 

d. Pertinência, oportunidade e criatividade demonstradas ao propor o uso de recursos de comunicação 
próprios da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. 

 

2,0 

e. Inovação, coerência, economicidade e conhecimento demonstrados ao propor a utilização e otimização 
de mídias segmentadas, alternativas, digitais e de massa para atingir os objetivos de comunicação. 

 
2,0 

Pontuação máxima do subitem 4 
ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA 

10 

 

Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação 

 
Pontuação máxima dos subitens 5 + 6 + 7 = 30 (TRINTA) PONTOS 

 

SUBITEM 5: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
Pontuação máxima 

de cada quesito 

S U B Q U E S I T O S
 

A V A L I A D O S
 

a. O porte, a abrangência 

geográfica (nacional, 
regional, estadual e local), 

o conceito e a tradição de 

mercado dos  clientes atuais 

da licitante. 

 

 

Abrangência 

5 ou mais clientes com atuação  nacional 
1,6 ponto 

 

 

 
2,0 

Até 4 clientes com atuação nacional 1,2 ponto 

Apenas clientes com atuação regional 0,8 ponto 

Apenas clientes com atuação local 0,4 ponto 

Conceito e tradição dos clientes atuais 0,4 ponto 

b. Formação profissional e 
adequação das 

qualificações e das 
quantificações dos 

profissionais a serem 

colocados à disposição da 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

CAMETÁ, tendo em vista a 
estratégia de comunicação 

publicitária da entidade. 

Não apresentou documentação necessária. 0,0 ponto  

 

 

 

 
2,0 

Nem todos os membros da equipe possuem formação superior 
completa, ou não possuem formação superior 
adequada ao cargo. 

 
0,6 ponto 

Todos os membros da equipe possuem formação  superior 
adequada completa. 

1,2 ponto 

Todos os membros da equipe possuem formação 

superior adequada completa e pelo menos 50%  possuem 
pós-graduação completa. 

 

1,8 ponto 

Todos os membros da equipe possuem formação superior 

adequada completa e 100% possuem pós- graduação 

completa. 

 
2,0 pontos 
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c. Experiência comprovada  de 
cada membro da equipe na 

função que desempenhará 

na conta, comprovado por 
declarações assinadas por 

atuais e antigos 

contratantes ou por cópias 
da carteira de trabalho, que 

comprovem o tempo de 
experiência 

na função que irá 

desempenhar no 
atendimento da conta. 

Não apresentou documentação necessária. 
0,0 ponto  

 

 

 

 

 

2,0 

Nem todos os profissionais da equipe que atenderá a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ possuem pelo 
menos 3 anos de experiência na função. 

 

0,6 ponto 

Todos os profissionais da equipe que atenderá a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ possuem pelo 
menos 3 anos de experiência na função. 

 

1,2 ponto 

Todos os profissionais da equipe que atenderá a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ possuem 

pelo menos 6 anos de experiência na função 

 
1,8 ponto 

Todos os profissionais da equipe que atenderá a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ possuem 
pelo menos 9 anos de experiência na função 

 
2,0 pontos 

d. A adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos materiais que estarão à disposição da execução 

do contrato. 
1,0 

 
 e. A operacionalidade do relacionamento entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ e a licitante, 

esquematizado na proposta. 
2,0 

f. A relevância e a utilidade das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de audiência e da 
auditoria de circulação e controle de mídia que a licitante colocará regularmente à disposição da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, sem ônus adicional, durante a vigência do contrato. 

 
1,0 

Pontuação máxima do subitem 5 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 
10 

 

 

 
SUBITEM 6: REPERTÓRIO 

Pontuação máxima de 
cada quesito 

S
U

B
Q

U
E

S
IT

O
S

 

A
V

A
L

IA
D

O
S

 a. A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se propôs a resolver. 4,0 

b. A qualidade da execução e do acabamento da peça e ou material. 2,0 

c. A clareza da exposição das informações prestadas. 4,0 

Pontuação máxima do subitem 6 
REPERTÓRIO 10 

 
 

SUBITEM 7: RELATO DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 
Pontuação máxima de 

cada quesito 

S
U

B
Q

U
E

S
IT

O
S

 

A
V

A
L

IA
D

O
S

 A evidência de planejamento publicitário. 3,0 

A consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução. 3,0 

A relevância dos resultados apresentados. 3,0 

A concatenação lógica da exposição. 1,0 

Pontuação máxima do subitem 7 
RELATO DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 

10 

 

9.3. JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

9.3.1. Para julgamento da licitação, baseada no critério de técnica e preço, as propostas técnicas serão avaliadas 

e julgadas pela Subcomissão Técnica, constituída por Portaria da Administração Municipal 

especificamente para esse fim, composta por 3 (três) profissionais de reconhecida competência na área 

de comunicação, publicidade ou marketing, sendo ao menos 1 (um) deles sem vínculo funcional com a 

Prefeitura Municipal de Cametá. 

9.3.2. Na apreciação das propostas técnicas será considerada a proposta publicitária desenvolvida e os 

documentos da licitante, sendo certo que receberá um máximo de 100 (cem) pontos, distribuídos entre 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Av Gentil Bittencourt, 01 - Centro - CEP 68.4000-000 - Cametá/PA 

www.prefeituradecameta.pa.gov.br 

                                 licitacao@prefeituradecameta.pa.gov.br 

os diversos quesitos de julgamento. 

9.3.3. A Subcomissão avaliará as propostas técnicas das licitantes quanto ao atendimento das condições 

estabelecidas no Edital e julgará as propostas com base no cumprimento, pelas licitantes, de cada um 

dos critérios, de acordo com a escala descrita na seguinte tabela:  

 
 

ESCALA PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Níveis de Proficiência Evidências quanto ao conteúdo apresentado Escala de pontuação 

 

NA 

 
Não 

Atende 

 Não atende ou atende minimamente aos critérios 

 Apresenta qualidade muito abaixo do esperado 

 O conceito não está claro, não está bem defendido ou  sugere 
leitura desfavorável a PRFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMETÁ 
 Apresenta informações imprecisas ou inconsistentes 

 
De 0% a 30% da 

pontuação do critério 

 
AP 

Atende 
Parcialmente 

 Atende parcialmente aos critérios do edital 

 Atende com padrão de qualidade regular 

 Limita-se a repetir informações do briefing 

Acima de 30% até 

60% da pontuação do 
critério 

 

 

AR 

 
 

Atende com 
Ressalvas 

 Atende aos critérios formais do edital com ressalvas 

 Apresenta análise pouco além do briefing 

 O conceito apresentado expande as qualidades positivas  da 

marca PRFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

  A estratégia é focada em resolver o problema de 

comunicação 

 Apresenta evidências de inovação razoavelmente  

expressivas 

 
 

Acima de 60% até 90% 

da pontuação do critério 

 

 

 

 

 

 
EX 

 
 
 
 

 
 

Atende com 
Excelência 

 Atende plenamente aos critérios estabelecidos pelo edital 

 Atende ao objetivo do briefing, superando o padrão 
estabelecido 

 Apresenta análise consistente e extrapola as 

informações do edital e seus anexos 

 Apresenta proposta para solucionar bem o problema de 

comunicação 

 Estabelece inovação efetiva para atendimento ao  problema de 

comunicação 

 A estratégia apresentada é ousada e supera as  expectativas 

 Apresenta dados relevantes inerentes a PRFEITURA 
MUNICIAPL DE CAMETÁ  

 Estabelece novos padrões de atuação e/ou desempenho 

 Apresenta conceito inovador, que cria posição única e 
expande as qualidades positivas da marca PRFEITURA 

MUNICIAPL DE CAMETÁ 

 

 

 

 

 
Acima de 90% até 100% 

da pontuação do critério 

9.3.4. A nota de cada quesito e subquesito corresponderá à nota de consenso dos membros da Subcomissão 

Técnica 

9.3.5. A nota total de cada licitante corresponderá ao somatório das notas dos quesitos de cada subitem de 

todos os itens da Proposta Técnica, levando em conta o peso atribuído (Peso 6 para Proposta Técnica e 

Peso 4 para Proposta de Preços). 

9.3.6. Os membros da Subcomissão Técnica analisarão e julgarão os quesitos do Plano de Comunicação 

Publicitária, bem como os quesitos da Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos, com a 

prerrogativa de: 

a) Aplicar penalidade na pontuação de itens ou subitens de propostas que não atendam integralmente os 

critérios previstos no Edital. 

b) Desclassificar a proposta que: 

i. Não atender a quaisquer exigências do Edital e seus anexos. 

ii. Não alcançar a nota mínima de 60 (sessenta) pontos na totalização dos pontos da Proposta Técnica 
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(Plano de Comunicação Publicitária e Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de 

Problemas de Comunicação).  

iii. Obtiver nota 0 (zero) na totalização de pontos de quaisquer subitens da Proposta Técnica. 

iv. Enquadrar em critério de desclassificação previsto no Edital. 

9.3.7. Ao final dos trabalhos de julgamento das propostas, a Subcomissão Técnica elaborará ata de  julgamento 

do Plano de Comunicação Publicitária e ata de julgamento da Capacidade de Atendimento, Repertório 

e Relatos, e as encaminhará à Comissão de Licitação, devidamente  assinadas por seus integrantes, 

juntamente com as planilhas e com os envelopes A e C (e seus conteúdos), numerando as propostas 

apócrifas, a fim de possibilitar identificar a pontuação no momento de cotejar as propostas. 

10. MÉTRICAS PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO  

10.1. A Proposta de Preços de cada licitante classificada no julgamento das Propostas Técnicas será  analisada 

quanto ao atendimento das condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. 

10.2. Será desclassificada a Proposta de Preços que apresentar preços baseados em outra proposta  ou que 

contiver qualquer item condicionante para a entrega dos serviços. 

10.3. A remuneração da agência de publicidade deverá ser adequada à prestação de seus serviços,  para ser 

exequível. Assim, não é admissível que se estabeleça a possibilidade de propostas que apresentem preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado. 

10.4. A classificação das propostas de preço será feita mediante a atribuição de notas para cada um  dos quesitos 

a serem valorados, conforme detalhado na seguinte tabela: 

Tabela de referência para pontuação das propostas de preços 

 
DESCONTO / HONORÁRIOS / REPASSE NOTAS (N) 

Pontuação 

máxima 

Q
U

E
S

IT
O

S
 A

V
A

L
IA

D
O

S
 

 
 
 

 
a) Percentual de desconto sobre os custos internos, 

baseado na tabela de preços do Sindicato das 
Agências de Propaganda do PA. 

 Desconto igual 0,0% 
N1 = 0,0 

 
 
 
 

 
35 Pontos 

 Desconto superior a 0,0% até 30,0% 
N1 = 0,46 x Desconto 

 Desconto superior a 30,0% até 60,0% 
N1 = 0,48 x Desconto 

 Desconto superior a 60,0% até 70,0% 
N1 = 0,5 x Desconto 

b) Percentual de honorários incidente sobre os 
custos de serviços de terceiros, cuja 
utilização proporcione à agência desconto-
padrão concedido por veículos de divulgação. 

 Honorários iguais ou superiores a 15% N2 
= 0,0 

 
 Honorários inferiores a 15% N3 

= 2,0 x (15,0 – Honorários) 

 

 
30 Pontos 

c) Percentual de honorários incidente sobre os 
custos de serviços de terceiros, cuja 
utilização NÃO proporcione à agência 
desconto-padrão concedido por veículos de 
divulgação. 

 Honorários iguais ou superiores a 15% N3 
= 0,0 

 Honorários inferiores a 15% N2 
= 1,6 x (15 – Honorários) 

 

 
24 Pontos 

 
  

d) Percentual de repasse do desconto- padrão de 
agência a ser concedido pelos  veículos de 
divulgação (em pontos percentuais) 

 Repasse igual 0,0% N4 
= 0,0 

 
 Repasse superior a 0,0% até 2,0% N4 = 

5,5 x Repasse 

 

 
11 Pontos 
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PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 100 Pontos 

 
 

10.5. Com relação a cada quesito da tabela de pontuação relativa ao preço, o que se espera é que  a agência 

participante do certame apresente em sua proposta informações que evidenciem: 
 

a) Quesito “a”: Se vai conceder descontos sobre os custos internos, baseando-se na tabela de preços do 

Sindicato das Agências de Propaganda do PA, entre 0 e 70% qual será o percentual de desconto a ser 

concedido? 
 

b) Quesito “b”: Em relação à incidência de honorários sobre custos de serviços de terceiros, cuja   utilização 

proporcione à agência desconto-padrão concedido por veículos de divulgação, entre  0 e 15%, quanto a 

agência pretende cobrar? 
 

c) Quesito “c”: Em relação à incidência de honorários sobre custos de serviços de terceiros, cuja  utilização 

NÃO proporcione à agência desconto-padrão concedido pelos veículos de divulgação, entre 0 e 15%, 

quanto a agência pretende cobrar? 
 

d) Quesito “d”: Considerando o desconto-padrão concedido pelos veículos de divulgação às agências, dos 

20% aos quais faz jus, quanto desse percentual a agência pretende repassar  a Prefeitura Municipal de 

Cametá, entre 0 e 2 pontos percentuais? 
 

10.6. Para efeito de cálculo das notas, os termos descontos, honorários e repasses constantes na Proposta 

de Preços de cada licitante serão substituídos nas fórmulas da coluna NOTAS pelas respectivas percentagens 

que constarem de sua Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo “%”. 

10.7. As notas serão calculadas com uma casa decimal, sem arredondamento. 

10.8. A pontuação de cada proposta de preços será definida pela soma dos pontos obtidos nos quesitos 

constantes da tabela acima, como segue: N = N1 + N2 + N3 +N4. 

10.9. A nota final de cada licitante levará em conta o peso atribuído (Peso 4 para Proposta de Preços  e Peso 6 

para Proposta Técnica). 

10.10. Serão desclassificadas as licitantes que não atenderem às exigências do Edital. 

10.11. Não será considerado como critério de classificação e nem de desempate qualquer oferta de vantagem não 

prevista no Edital. 

10.12. Quaisquer descontos especiais resultantes de negociações, além dos descontos normais previstos em 

tabela que venham a ser concedidos pelos veículos ou fornecedores, deverão ser integralmente transferidos 

para a Administração. 

10.13. O percentual proposto será de exclusiva responsabilidade da agência, e não lhe assistirá o direito de 

pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, quaisquer alterações sob a alegação de  erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto.  

10.14. Os percentuais propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias à plena execução dos serviços, 

tais como: de pessoal, de administração, de encargos (impostos, taxas, obrigações sociais etc.) 

11. NOTA FINAL DA LICITAÇÃO  

11.1. Peso da pontuação técnica e preço 

11.1.1. A classificação dos proponentes será feita de acordo com a média ponderada das valorações  das propostas 

técnicas e de preço, de acordo com os pesos estabelecidos no instrumento convocatório, que serão 

objetivos, sendo que: 
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a) a Proposta Técnica terá Peso 6. 

b) a Proposta de Preço terá Peso 4. 

 
11.2. Nota final 

11.2.1. A nota final das licitantes será obtida tomando por base o Índice Técnico (IT) e o Índice de Preços (IP), 

sendo que: 

a) Cálculo do Índice Técnico (IT) será aferido pelo somatório da pontuação obtida na Proposta 

Técnica; 

b) O cálculo do Índice de Preços (IP) será aferido pelo somatório da pontuação obtida na   Proposta 

de Preços. 

c) A classificação final terá como base as pontuações obtidas nos índices técnico e de  preços e o 

resultado do Índice Geral (IG). 

11.3. Será considerada primeira classificada a empresa que obtiver o maior ÍNDICE GERAL (IG), na  ordem de 

classificação realizada pela Comissão Especial de Licitação, aplicando-se a seguinte  fórmula: 

IG = (IT x 0,6) + (IP x 0,4) 

Sendo: 

IG = ÍNDICE GERAL 

IT = ÍNDICE TÉCNICO 

IP = ÍNDICE DE PREÇO 

Fator de Ponderação (multiplicação) do IT = 0,6 (zero vírgula seis) Fator de 

Ponderação (multiplicação) do IP = 0,4 (zero vírgula quatro) 

11.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ adjudicará o objeto da licitação à proponente que obtiver 

a maior pontuação final  (salvo eliminação posterior na fase de habilitação). 

11.5. Caso haja empate no resultado geral das propostas, terá preferência a empresa que, na ordem a seguir, 

obtiver a maior nota, sucessivamente, nos seguintes quesitos: 

a. Ideia Criativa. 

b. Estratégia de Comunicação Publicitária 

c. Estratégia de Mídia. 

d. Raciocínio Básico.  

11.6. Persistindo o empate, a escolha se fará por sorteio, em ato público, para o qual todas as  licitantes 

serão convocadas, vedado qualquer outro procedimento. 

11.7. Às licitantes não caberá desconhecimento quanto ao contido no item 11.6, eximindo a Administração de 

qualquer responsabilidade quanto ao sorteio. 

 

12. DO PRAZO DO CONTRATO  

12.1. O contrato terá início a partir da data de sua assinatura, com vigência de 12 (doze) meses, podendo, a critério 

das partes, ser prorrogado, mediante termo aditivo, não podendo ultrapassar o  limite máximo legal de 60 

(sessenta) meses 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

13.1. Dos resultados da fase de propostas técnicas e dos documentos de habilitação e do julgamento   da proposta 
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de preços, caberão recursos fundamentados, dirigidos a Comissão Especial de Licitação, por escrito, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação do ato. 

13.2. Os recursos deverão ser protocolizados, dentro do prazo legal, no horário de 08h00 às 17h00, na 

sede da Prefeitura Municipal de Cametá, por meio de apresentação da petição correspondente no 

Protocolo. 

13.3. Fica vedada a interposição de recurso ou apresentação de contrarrazões por meio distinto ao do 

previsto neste Edital, sob pena de não conhecimento por irregularidade  formal/procedimental. Não será 

admitida a interposição de recurso ou apresentação de contrarrazões por meio eletrônico. 

13.4. Eventuais recursos poderão ser respondidos/contrarrazoados pelos Licitantes interessados, em prazo 

idêntico para a interposição do recurso (5 dias úteis), a contar da ciência da interposição do  recurso, cujo 

protocolo deverá observar os mesmos procedimentos estabelecidos anteriormente. 

13.5. Os recursos terão efeito suspensivo. 

13.6. Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua  interposição, 

pela Comissão Especial de Licitação, ou, por quem este delegar competência e a divulgação do julgamento 

se dará por publicação no site da Prefeitura Municipal de Cametá ou, ainda, por outro meios oficias de 

comumicação, que atinja sua finalidade. 

13.6.1. Em casos excepcionais e devidamente justificados, poderá ocorrer a prorrogação do   prazo. 

13.7. O provimento de recursos pela autoridade competente implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

 

14. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

14.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Administração, 

preferencialmente pertencente ao Departamento de Comunicação (DECOM), que anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução deste. 

14.2. O Servidor indicado para acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço informará à CONTRATADA 

todas as ocorrências relacionadas com a execução de seus serviços, determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados, em qualquer   etapa da execução de serviços. 

14.3. Para o acompanhamento da prestação do serviço, a cada demanda (Ordem de Serviço ou outro  documento 

equivalente emitido) a CONTRATADA deverá emitir relatório, relacionando os serviços  prestados, que 

deverá estar acompanhado da demonstração do valor devido aos fornecedores (com tabela de preços, 

descontos negociados, pedidos de inserção, relatório de checagem de inserções, entre outras comprovações 

possíveis), se for o caso. 

14.4. A Administração reserva-se o direito de fiscalizar a efetividade dos serviços inerentes à execução  do 

contrato, inclusive por meio de pesquisas junto a fornecedores, cooperativas, empresas parceiras e o público 

em geral. 

14.5. A fiscalização de que trata este item não excluirá e nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA 

pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, tampouco por danos causados a 

Administração ou a terceiros, decorrentes de ato ilícito ou outra irregularidade praticada na execução do 

contrato, ficando certo que, na ocorrência destes, não implicará corresponsabilidade da Administração. 

 

15. DAS PENALIDADES  

15.1. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas sujeitar-lhe- á ao 

pagamento de multa equivalente a 10% a 30% do valor da proposta escrita, salvo por motivo justo decorrente 
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de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

15.2. A recusa injustificada da vencedora do certame licitatório em assinar o contrato, ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se o mesmo a multa de 10% a 30% sobre o valor do contrato. 

15.3. A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o descumprimento de prazos, 

condições e a inobservância das demais disposições do presente instrumento convocatório, implicarão: (i) a 

aplicação de advertência, (ii) a aplicação de multa, e (iii) suspensão do direito de licitar ou contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ por prazo não superior a 2 (dois) anos, consoante disposições 

contidas neste item combinado com o item 18 do Anexo I deste edital. 

15.4. A licitante ficará suspensa do direito de licitar ou contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMETÁ, pelo prazo de até  dois anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado da contratação (se o 

valor de referência  tiver sido divulgado) ou 10% do valor da proposta escrita (se o valor de referência não tiver 

sido divulgado), nos seguintes casos: 

15.4.1. Cometer fraude fiscal; 

15.4.2. Apresentar documento falso; 

15.4.3. Fizer declaração falsa; 

15.4.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.4.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

15.4.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

15.4.7. Não mantiver a proposta;  
 

15.5. São considerados comportamentos inidôneos as seguintes práticas e atos: 

15.5.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

15.5.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

15.5.3.  Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 

o ensejo de devassá-lo; 

15.5.4. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 

de vantagem de qualquer tipo; 

15.6. Além da sanção prevista no item 15.2, a recusa injustificada da vencedora do certame licitatório   em assinar 

o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,  caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a adjucatária a: (i) perda do direito à contratação; 

e (ii) perda da caução em dinheiro ou a execução das demais garantias, se for o caso. 

15.7. No caso de atraso injustificado da CONTRATADA em executar os serviços contratados ou, ainda, de 

inadimplemento de qualquer obrigação contratual sujeitará a CONTRATADA, a critério do 

CONTRATANTE, à aplicação das seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa, sem prejuízo de eventuais danos materiais e/ou morais; 

c) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ por prazo não superior a 02  (dois) anos. 
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15.8. O atraso desproporcional e não justificado no início ou na execução da prestação dos serviços  implicará 

multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total da respectiva Ordem de Serviço. 

15.9. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentação de 

defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

15.10. O prazo máximo para recolhimento da multa aplicada será de até 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento da intimação pela CONTRATADA. 

15.11. As penalidades previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas  isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

15.12. O valor das multas aplicadas será descontado do pagamento e, se for o caso, cobrado judicialmente. 

15.13. A inobservância das disposições contidas neste instrumento, bem como a ocorrência de situações 

indesejadas na execução do contrato ensejará a cobrança de penalidades, mediante notificação à 

CONTRATADA. 

15.14. As multas serão cobradas sem prejuízo da ação judicial cabível, podendo ensejar, inclusive, a  rescisão do 

contrato por descumprimento de obrigação. A rescisão não isenta a CONTRATADA da ação judicial 

cabível, em caso de prejuízo ao CONTRATANTE.  

 

16. DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA  

16.1. A despesa com o objeto desta Concorrência correrá por conta do orçamento do CONTRATANTE, conforme 

a seguinte classificação: 

 01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

 Classificação Institucional: 02 02 – GABINETE DO PREFEITO 

Classificação Funcional: 04 122 0059 2004 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO 

Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA  

 Fonte de Recursos: 0010000 – Recursos Ordinários 
 

17. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO  

17.1. A verba orçamentária destinada para execução do objeto desta licitação é originária do  orçamento anual 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, com valor estimado de até R$ 1.800.000,00 (hum milhões e 

oitocentos mil reais)  por ano, ressalvada as hipóteses de alteração desse valor em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe. 

17.2. A estimativa de verba de até R$ 1.800.000,00 (hum milhões e oitocentos mil reais) por ano constitui mera 

previsão, não estando a Administração Pública Municipal obrigada a realizá-la em sua totalidade, não 

cabendo à CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação. 

 

18. DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE  

18.1. O MUNICIPIO DE CAMETÁ, por sua natureza jurídica, está impedido de realizar qualquer tipo de 

pagamento antecipado. 

18.2. Os valores dos serviços serão aqueles consignados na proposta da CONTRATADA e não poderão ser 

alterados durante todo o período de vigência do contrato, considerando-se inclusos todos os tributos e demais 
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encargos de responsabilidade da CONTRATADA, restando claro que a CONTRATADA não poderá repassar 

ao MUNICÍPIO DE CAMETÁ o pagamento de tributos e outros encargos. 

18.3. Não haverá incidência de reajuste sobre os valores contratados, considerando a peculiaridade da 

remuneração da contratada, que constitui em percentagem sobre os custos dos trabalhos aprovados, nem 

compensação financeira, salvo a da tabela referencial de custos em real do Sindicato das Agências de 

Propaganda do Estado do Pará. 

18.4. Qualquer atualização nos preços de referência da tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do 

Estado do Pará deverá ser comunicada a Administração e os novos valores da tabela reajustada poderão ser 

adotados na execução do contrato somente após 15 (quinze) dias do comunicado formal da CONTRATADA 

ao  Gestor do Contrato. 

18.5. Os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à execução satisfatória dos serviços. 

18.6. Os pagamentos serão efetuados à medida que os serviços requisitados forem entregues, mediante 

apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) de serviço, da(s) Ordem(ns) de Serviço, acompanhados do 

relatório e da(s) demonstração(ões) do valor devido a fornecedor(es). 

18.6.1. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ão) especificar o número do Processo Administrativo e da 

Concorrência correspondentes; ser emitida(s) pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação; conter 

o detalhamento do serviço prestado, de acordo com as informações contidas na Ordem de Serviço; 

expressar o valor em moeda corrente nacional, de acordo com o serviço prestado e em conformidade 

com o estipulado na proposta de preços da CONTRATADA, considerando inclusos os impostos, 

salários, benefícios, taxas, garantias, seguros, transporte de qualquer natureza, hospedagens, despesas 

administrativas, encargos sociais, previdenciários e fiscais, lucro e quaisquer outras despesas inerentes 

ao cumprimento da obrigação. 

18.6.2. O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da(s) 

respectiva(s) nota(s) fiscal(is), com a devida aposição do atesto do fiscal do contrato, acompanhada(s) 

da(s) Ordem(ns) de Serviço ou outro documento equivalente assinado(s),  mediante crédito do valor 

devido, na conta corrente da CONTRATADA. 

18.6.3. Os documentos fiscais/faturas não aprovados pela Administração serão devolvidos, juntamente 

com os motivos de sua rejeição, para que sejam providenciadas as correções necessárias, reiniciando-

se a contagem do prazo para pagamento a partir de sua reapresentação, sem qualquer tipo de correção 

monetária. 

18.7. O pagamento será realizado mediante o cumprimento ou adimplemento de todas as obrigações previstas no 

edital e respectivo contrato, sem prejuízo das sanções previstas. 

18.8. Para liquidação dos valores relativos à aquisição dos bens e/ou prestação de serviços será ainda observado 

o que segue: 

a) A Administração se resguarda o direito de suspender o pagamento, sem qualquer ônus para  si, no caso 

de não serem prestados os serviços nos exatos moldes especificados, conforme  especificações 

descritas no edital e que foram propostas, aceitas e contratadas; 

b) A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores referentes às penalidades devidas 

pela CONTRATADA, em razão de descumprimento das cláusulas contratuais, nos  termos do 

contrato; 

c) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação exigível para com A Administração, sem que isso gere direito a reajustamento de preços 

ou a correção monetária. 
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18.9. O não cumprimento de quaisquer obrigações contratuais ou legais sujeitará a CONTRATADA às 

penalidades previstas em lei e/ou em regulamento interno e/ou em contrato. 

19. DAS CONDIÇÕES FINAIS  

 
19.1. Este procedimento licitatório reger-se-á pelo disposto legais, conforme mencionados no preâmbulo deste 

Edital. 

19.2. A simples participação nesta Concorrência implica a total aceitação, pelas Licitantes convocadas e outras 

que expressamente desejarem participar, de todas as condições estabelecidas nesta Concorrência. 

19.3. Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por escrito a Comissão Especial de 

Licitação, localizada na sede Prefeitura Municipal de Cametá no endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 01 – 

Centro – CEP 68400-000 – Cametá/Pa, ou por intermédio do endereço eletrônico 

licitacao@prefeituradecameta.pa.gov.br , em até dois dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 

envelopes.  

19.4. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos, bem como quaisquer  alterações ao Edital 

e aos seus Anexos; ou, ainda, eventual decisão de adiamento da data do recebimento dos envelopes serão 

divulgadas previamente a todos os interessados, antes do dia marcado para abertura do certame, por meio do 

endereço eletrônico licitacao@prefeituradecameta.pa.gov.br e/ou pelo portal 

www.prefeituradecameta.pa.gov.br/licitacao. 

19.5. Qualquer manifestação em impugnar os termos deste Edital deverá ser encaminhada por escrito e contra 

recibo à Comissão Especial de Licitação, localizada na sede Prefeitura Municipal de Cametá no endereço: 

Avenida Gentil Bittencourt, 01 – Centro – CEP 68400-000 – Cametá/Pa. Decairá desse direito perante a 

Administração, a  Licitante que não o fizer em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento 

dos envelopes. Não impugnado o ato convocatório, preclui toda a matéria nele constante. 

19.6. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos interessados pelo 

prazo necessário à interposição de recursos, ressalvada a desistência expressa pela Licitante a quem assistia o 

direito de recorrer, ou o silêncio de qualquer delas no momento em que deveria manifestar esse interesse. 

19.7. O processo Administrativo referente a esta concorrência ficará disponível para vistas e eventual    solicitação 

de cópias de documentos. Para tanto, deverá ser apresentada solicitação ao protocolo  da Prefeitura, dirigida à 

Comissão Especial de Licitação, localizada na sede Prefeitura Municipal de Cametá no endereço: Avenida 

Gentil Bittencourt, 01 – Centro – CEP 68400-000 – Cametá/Pa. 

19.8. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os 

acréscimos que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato, de acordo § 1o do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

19.9. É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta.  A Prefeitura Municipal de Cametá não se 

responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 

diligência. 

19.10. Fica assegurado a Administração o direito de transferir ou cancelar, no todo ou em parte, a presente 

licitação, mediante justificativa, sem que em decorrência dessa medida tenham as participantes direito à 

indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

19.11. Após entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo  decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. 

19.12. As instruções estabelecidas neste Edital de Licitação determinam os procedimentos que orientarão o 

presente processo licitatório até a assinatura do respectivo Contrato. Alegações de desconhecimento destas 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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instruções, bem como das disposições legais que norteiam este edital, não serão aceitas como razões válidas 

para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas  em seus documentos de habilitação, propostas 

técnicas e/ou proposta de preços. 

19.13. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente 

o horário de Brasília–DF. 

19.14. Toda e qualquer comunicação emitida pela Comissão de Licitação para os licitantes, bem como   os 

arquivos deste edital e seus anexos, estarão disponíveis no portal da Prefeitura  

https://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/licitacao/ 

19.15. Se os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas não puderem ser devolvidos nas  sessões 

públicas, ficarão à disposição das interessadas por 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da 

concorrência, após transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o resultado final da licitação ou 

ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos interpostos. Decorrido esse prazo sem 

que sejam retirados, a Administração providenciará sua destruição. 

19.16. Para assegurar agilidade e cumprimento de prazos no atendimento às demandas, caso a CONTRATADA 

não possua escritório em Cametá/PA, a mesma deverá constituir um, em até 30 (trinta) dias após a assinatura 

do contrato, com infraestrutura adequada para a execução do objeto do contrato, com equipe experiente nas 

respectivas funções e em quantidade adequada para prestar os serviços previstos nessa licitação, conforme 

previsto na Nota Técnica. 

19.17. A critério da Comissão de Licitação, a sessão pública poderá ser interrompida, continuando-se   no dia 

seguinte, ou em outra data, sendo o ato devidamente comunicado aos interessados, observados todos os 

procedimentos para garantir a lisura do processo licitatório. 

19.18. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação. 

 

20. DOS ANEXOS DO EDITAL  

 
20.1. São partes integrantes desta Concorrência os seguintes anexos: 

20.1.1. ANEXO I - Nota Técnica; 

20.1.2. ANEXO II - Briefing Campanha Publicitária da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

20.1.3. ANEXO III – Proposta de Preços; 

20.1.4. ANEXO IV - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

20.1.5. ANEXO V - Declaração de Não Utilização de Mão-de-Obra de Menores; 

20.1.6. ANEXO VI - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

20.1.7. ANEXO VII - Minuta do Contrato 
 

 
 

21. DO FORO  

 
22.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Cametá/PA, qualquer outro, por mais  privilegiado que 

seja. 
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Cametá/PA, 09 de Fevereiro de 2022. 
 

 

 
 
 
 

EDVANE DA COSTA PINHEIRO 
Presidente da Comissão Especial de Licitação – CEL  
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ANEXO I  

NOTA TÉCNICA 

 

1. OBJETO  
 

1.1 O objeto da presente Concorrência é a prestação de serviços de publicidade, compreendendo 
o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a 
supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias para públicos de interesse, 
com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideais, 
princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. 

 

2. JUSTIFICATIVA  
 

2.1. A Prefeitura Municipal de Cametá (PMC) atua, com a missão de promover a cultura e o 
aperfeiçoamento da governança e da gestão para o desenvolvimento do municipio. Apesar de ser 
uma marca de credibilidade, a sua imagem institucional e as ações da Prefeitura não são 
claramente percebidas por seu público-alvo, formadores de opinião e sociedade em geral. Da 
mesma forma, faz-se necessário ampliar o conhecimento de serviços, ações e direitos que a 
sociedade tem a disposição, como forma de governo cumprir sua missão de aproximar a 
população de bens e serviços. 

2.2. Nesse sentido, a contratação ora proposta visa atender às necessidades da PMC de contar    com 
uma agência de publicidade para assessorar no planejamento e implementação de estratégias de 
comunicação publicitária que aproximem a entidade dos seus públicos-alvo, promovam seus 
produtos/serviços e reforcem, em âmbito da sociedade, a credibilidade e o posicionamento da 
Prefeitura, otimizando os recursos disponíveis e potencializando os resultados institucionais para 
a entidade. Depende também do empenho da PMC em evidenciar o seu papel, seus produtos e 
serviços, bem como o acesso dos cidadãos – e demais públicos de interesse – à instituição. 

2.3. Sob demanda, a agência publicitária prestará serviços que contribuam para promover as ações 
da prefeitura, fortalecer a imagem institucional, reforçar o posicionamento da marca e planejar e 
implementar ações para superar o desafio estratégico de “Fortalecer a imagem e a comunicação                         do 
governo”. 

 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

3.1. Também integram o objeto desta concorrência, como atividades complementares, os serviços 
especializados pertinentes:  

a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração 
de conhecimento relativos à execução do contrato; 

b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, destinadas 
a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias;  

c) à produção e à execução técnica das peças e ou material criados pela agência contratada.  

3.2. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem 3.1. terão a 
finalidade de:  

a) gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal de 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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Cametá, o público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou 
peças;  

b) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;  

c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças, vedada a inclusão de 
matéria estranha ou sem pertinência temática coma ação publicitária.  

3.3. Os serviços previstos no subitem  3.1.1 não abrangem as atividades de promoção de patrocínio e 
de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a realização de eventos festivos 
de qualquer natureza.  

3.4. Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no sub item precedente o patrocínio de 
mídia, ou seja, de projetos de veiculação em mídia ou em instalações, dispositivos e engenhos 
que funcionem como veículo de comunicação e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, 
culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de comunicação.  

3.5. Para a prestação dos serviços será contratada agência de propaganda, doravante denominada 
agência, licitante ou contratada.  

3.6. Os serviços objeto da presente concorrência serão contratados com agência de propaganda cujas 
atividades sejam disciplinadas pela Lei nº 4.680/1965 e que tenha obtido Certificado de 
Qualificação Técnica de Funcionamento, nos termos da Lei nº12.232/2010. 

3.7.  A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura Municipal de Cametá, em conformidade com o 
art. 3º da Lei nº 4.680/1965, na contratação de fornecedores de bens e serviços especializados, 
para a execução das atividades complementares de que trata o subitem 1.1., e de veículos e 
demais meios de divulgação, para a transmissão de mensagens publicitárias.  

3.8. A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de serviços 
previstos no Item 1. 
 

3.9. A empresa contratada deverá atender às necessidades de comunicação publicitária da PMC, em 
âmbito nacional, contemplando os seguintes serviços, além de outros que constituam seu 
desdobramento natural ou que lhes sejam complementares, agindo por ordem e conta do Cliente-
Anunciante: 

3.9.1. Estudo, planejamento, conceituação, concepção de projetos inerentes à área de comunicação         
publicitária, criação, produção e veiculação/distribuição de peças/campanhas, com o 
propósito de difundir ideias/mensagens/conteúdos, bem como implementar ações afins de 
interesse da PMC e/ou que promovam a cultura do cooperativismo. 

3.10. Integram o objeto dessa contratação os seguintes serviços, além de outros que constituam 
seus desdobramentos naturais ou que lhes sejam complementares: 

3.10.1. Estudo do conceito, ideia, marca, produto ou serviço a difundir, incluindo a identificação e 
análise de suas vantagens e desvantagens perante seus públicos e seu mercado; 

3.10.2. Identificação e análise dos públicos e/ou do mercado, no qual o conceito, ideia, marca, produto 
e/ou serviço encontrem melhores possibilidades de assimilação; 

3.10.3. Identificação e análise das ideias, marcas, produtos e/ou serviços concorrentes. 

3.10.4. Elaboração do Plano de Comunicação Publicitária, incluindo a concepção das mensagens e 
peças (criação) destinadas à veiculação e o estudo dos meios e veículos que, segundo 
técnicas adequadas, assegurem a melhor cobertura dos públicos e/ou dos mercados 
objetivados (Planejamento de Mídia); 

3.10.5. Execução do Plano de Comunicação Publicitária, incluindo orçamento e acompanhamento, 
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realização das peças publicitárias (produção), entrega final e instalação das peças 
publicitárias, bem como a compra, distribuição e controle da publicidade nos veículos 
contratados (execução de planos de mídia), bem como o pagamento das faturas; 

3.10.6. Planejamento, contratação e execução de pesquisas de opinião e de mercado ou outros 
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, 
os meios de divulgação ou sobre os resultados das ações realizadas que se fizerem 
necessárias à execução ou ao subsídio da estratégia de divulgação; 

3.10.7. Planejamento e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em 
consonância com as novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e 
das ações publicitárias. 

3.11. A agência de publicidade CONTRATADA deverá prestar os serviços Objeto dessa Nota 
Técnica, contemplando também: 

3.11.1. Elaboração de planejamento estratégico de comunicação e planos afins, incluindo pesquisa, 
levantamento de perfil do target (público-alvo), análise de mercado, estudos dos meios de 
publicidade e plano de mídia; 

3.11.2. Desenvolvimento de planos de mídia, incluindo estudo do target, definição final dos meios, 
negociação de verba para contratação dos meios, contratação dos espaços publicitários, 
envio de material para os meios e acompanhamento da veiculação. 

3.11.3. Identificação e análise dos públicos e/ou do mercado onde o conceito, ideia, marca, produto 
e/ou serviço encontrem melhores possibilidades de assimilação; 

 
 

3.11.4. Planejamento e execução de ações de comunicação publicitária e estratégias de marketing. 

3.11.5. Planejamento, concepção, criação de peças para comunicação digital e posterior 
desenvolvimento, animação, produção, disponibilização, implementação e veiculação do 
material aprovado; 

3.11.6. Criação e desenvolvimento de marcas, expressões de propaganda, logotipos, símbolos, 
ilustrações, ícones, estampas e outros elementos de programação visual, bem como suporte 
a PMC para registros junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI (ou órgão 
equivalente), quando pertinente; 

3.11.7. Planejamento e desenvolvimento de ações promocionais para divulgação de produtos e 
projetos da PMC; 

3.11.8. Elaboração de relatórios de Campanhas e Projetos, em formato de apresentação, contendo 
objetivos, defesa, ações desenvolvidas, mídias utilizadas, peças criadas e produzidas, 
orçamentos e indicadores de resultados; 

3.11.9. Contratação de pesquisas qualitativas e/ou quantitativas pré e/ou pós-campanha para 
identificar conhecimento e entendimento da marca/produtos/serviços; 
lembrança/conhecimento, por parte do target, das mensagens veiculadas; desenvolvimento 
de indicadores ou índices que permitam monitorar a efetividade das campanhas veiculadas; 

3.11.10. Planejamento e contratação de pesquisas e outros instrumentos de avaliação e de 
geração de conhecimento sobre mercado, público-alvo, meios de divulgação por meio dos 
quais serão  difundidas as peças e ações publicitárias; 

3.11.11. Desenvolvimento das peças publicitárias relacionadas às campanhas (mídia ou não 
mídia), incluindo criação, direção de arte e finalização dos materiais, bem como envio dos 
arquivos finais a PMC, aos fornecedores e empresas envolvidas; 
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3.11.12. Monitoramento e controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) por meio de 
relatório com comprovação das veiculações. Para as veiculações em mídias de massa, tais 
como TV aberta e por assinatura, rádio, jornal, revista e internet, disponibilizar relatório de 
comprovação das veiculações respectivas, produzido por empresa independente e 
especializada em aferição ou auditoria de veiculação de mídia, quando possível; 

3.11.13. Redação e revisão gramatical e ortográfica de textos de comunicação publicitária; 

3.11.14. Elaboração de projetos de comunicação visual de promoção da marca PMC em feiras, 
congressos, blitz promocionais e outros, incluindo a concepção visual e a elaboração de 
peças; 

3.11.15. Planejamento e execução de projetos de comunicação para potencializar a experiência 
da marca PMC com os seus diversos públicos de interesse; 

3.11.16. Planejamento, elaboração e desenvolvimento de peças de comunicação para ações 
de endomarketing; 

3.11.17. Planejamento de comunicação visual para pontos de atendimento e de experiências do 
cliente com a marca PMC; 

3.11.18. Planejamento e desenvolvimento de estratégias de comunicação publicitária nas redes 
sociais  que facilitem o contato da PMC com o seu público-alvo;  

3.11.19. Editoração, adequação de conteúdo e de linguagem e revisão de publicações 
impressas e digitais (cartilhas, relatório de atividade anual, revistas, jornais, catálogos, 
boletins, cadernos, folders, folhetos, dentre outros) inerentes à comunicação publicitária; 

3.11.20. Planejamento, concepção, criação e produção de mensagens e peças de comunicação 
digital para websites, dispositivos móveis, e-mail marketing, redes sociais, dentre outras 
atividades afins; 

3.11.21. Elaboração de roteiros e produções de audiovisuais. 

3.12. Os serviços que serão executados pela CONTRATADA deverão englobar o fornecimento de 
toda a mão-de-obra, material e equipamento necessários, sendo permitida a contratação de 
fornecedores de bens e serviços auxiliares da propaganda, necessários ao cumprimento do objeto 
licitado. Nessa hipótese, a CONTRATADA será responsável pela administração dos suprimentos 
de bens e serviços de terceiros, fornecedores e pela integral execução dos serviços que 
competirem a ela, arcando integralmente com quaisquer encargos decorrentes. 

3.13. Os arquivos de materiais desenvolvidos na execução dos serviços contratados (artes, fotolitos, 
audiovisuais etc.) ficarão sob a guarda da CONTRATADA pelo período de até cinco anos, após o 
término da vigência do contrato, disponíveis a qualquer tempo a PMC, que poderá, a seu critério, 
requisitar cópias para comprovação da prestação do serviço, sendo vedada a transferência a 
agentes de qualquer espécie ou o uso, pela CONTRATADA, além das finalidades definidas nos 
planos da campanha específica. 

3.13.1. Ainda que a CONTRATADA tenha que manter sob a sua guarda os arquivos 
desenvolvidos na execução do contrato, ela deverá entregar a PMC, após o término de cada 
trabalho, os respectivos arquivos finalizados, mediante link para download da pasta gráfica 
de cada demanda, composta por: 

a) Todos os arquivos originais entregues pela PMC para a elaboração do trabalho; 

b) Todos os arquivos finalizados, abertos (editáveis), com os links de imagens/arquivos 

usados na produção, as fontes tipográficas utilizadas e todos os demais vínculos 

necessários para reedições e/ou reproduções; 
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c) Todos os arquivos finalizados, fechados e acompanhados das especificações técnicas 

para impressão, quando pertinente;  

d) Todos os arquivos fechados deverão ser entregues nas versões: PDF em alta resolução 

(com marca de corte para impressão gráfica) e PDF em baixa resolução (para 

disseminação via mídias digitais). 

 

 

4. DA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

4.1. A execução dos serviços listados constituirá mera expectativa da empresa a ser contratada, uma    
vez que os serviços serão executados exclusivamente sob demanda do CONTRATANTE. 

 

 

5. DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DE SUA ABRANGÊNCIA  
 

5.1. Todas as atividades necessárias à execução do contrato deverão ser realizadas em espaços 
físicos e instalações da CONTRATADA, preferencialmente na cidade de Cametá/PA. 

5.2. As reuniões para repasse e alinhamento de informações necessárias à execução dos serviços 
serão realizadas de forma remota ou presencial, sendo, nesse caso, preferencialmente, na sede 
da PMC ou em local onde este determinar. 

5.3. A prestação de serviços terá abrangência nacional, podendo incluir ações locais, em campanhas 
específicas. 

 

 

6. DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTRUTURA DA CONTRATADA  
 

6.1. A execução dos serviços será feita sob demanda, com o acompanhamento e supervisão pelo 
Departamento de Comunicação (DECOM) da PMC. 

6.2. A agência contratada deverá dedicar seu melhor esforço e trabalhar em estreita colaboração com   
a DECOM, de modo a assegurar que a Comunicação Publicitária alcance os objetivos pretendidos 
e que a entidade obtenha o melhor retorno do seu investimento em publicidade, seja sob a forma 
de resultados quantificáveis, seja pela agregação contínua de valor à sua marca, conceito ou ideia. 

6.3. Para assegurar agilidade e cumprimento de prazos no atendimento às demandas, caso a 
CONTRATADA não possua escritório em Cametá/PA, a mesma deverá constituir um, em até 30 
(trinta) dias após a assinatura do contrato, com infraestrutura adequada para a execução do objeto 
do contrato, com equipe experiente nas respectivas funções e em quantidade adequada para 
prestar os serviços previstos nessa licitação, assim minimamente definida: 

a) 1 (um) Diretor(a) de Conta 
b) 1 (um) Profissional de Atendimento exclusivo para a conta 
c) 1 (uma) dupla de criação 
d) 1 (um) Profissional de Criação/Produção para Comunicação Digital e Web 
e) 1 (um) profissional de mídia 
f) 1 (um) profissional de Planejamento 
g) 1 (um) Arte-Finalista / Designer Gráfico 
h) 1 (um) Executivo Administrativo-Financeiro 

6.4. A empresa CONTRATADA deverá indicar o seu profissional de atendimento em até 7 (sete) dias 
corridos após sua contratação, para atendimento às demandas da PMC. 

6.5. Pelo menos o profissional de atendimento e a dupla de criação deverão estar, obrigatoriamente, 
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lotados no escritório de Cametá. 
 

6.6. A PMC poderá solicitar a substituição de qualquer profissional da equipe técnica da   CONTRATADA 
sem ônus para a entidade, caso entenda que o profissional não esteja desempenhando 
adequadamente seu papel. Nesse caso, a CONTRATADA terá até 7 (sete) dias corridos para 
disponibilizar um novo profissional de experiência equivalente ou superior. 

6.7. A contratada, ao ser demandada para prestar qualquer serviço que envolva fornecedores, deverá 
apresentar proposta de preços de serviços de terceiros, que ficará sujeita à aprovação da PMC. 
Será verificada a sua compatibilidade com os preços de mercado e com as cláusulas contratuais, 
sendo a remuneração devida em conformidade com a proposta aprovada. 

6.8. Como regra de comprovação de pesquisa de preço dos serviços que não sejam de natureza 
interna à agência e que forem realizados com intermediação da empresa contratada, sob 
autorização e supervisão da PMC, para fins de execução da comunicação publicitária da entidade, 
a agência deverá apresentar no mínimo 3 (três) orçamentos obtidos entre empresas que  atuem no 
mercado do ramo do fornecimento pretendido. Os orçamentos deverão estar em conformidade 
com os padrões estabelecidos pela PMC. 

 

 

7. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  
 

7.1. Os serviços descritos nessa Nota Técnica serão formalizados por meio de Pedido de  
Fornecimento, a ser emitida e encaminhada pela PMC à CONTRATADA. 

7.1.1. O Pedido de Fornecimento assinado pela CONTRATADA deverá ser devolvido ao 
CONTRATANTE no prazo máximo de 1 (um) dia útil, o que poderá ser feito por e-mail ou por 
outro sistema eletrônico, a critério da PMC. 

7.2. Os prazos de referência para execução dos serviços internos provenientes desta licitação serão 
os seguintes: 

 

 
ITEM 

 
SERVIÇOS 

PRAZOS 
MÁXIMOS 

(em dias úteis) 

 
1 

Criação de campanhas pontuais (datas comemorativas etc.), 
contemplando ou não peças gráficas, banners para mídias sociais 
e planos de mídia, quando pertinente. 

 
7 (sete) dias 

 
2 

Criação de campanhas voltadas para públicos específicos, 
incluindo estratégia de divulgação, peças gráficas e eletrônicas (VT 
e Spot) e plano de mídia, quando pertinente. 

 
12 (doze) dias 

 

3 

Criação de campanhas institucionais, de veiculação ampla, 
incluindo a estratégia de divulgação, peças gráficas e eletrônicas 
(VT e Spot), posts (formato de imagem, vídeo, texto, áudio ou todos 
eles juntos) e plano de mídia. 

 
15 (quinze) 

dias 

 
4 

Criação e arte-finalização de campanhas digitais, hotsite / banners 
digitais / e-mail marketing, incluindo plano de mídia, quando 
pertinente). 

10 (dez) dias 

5 
Criação e arte-finalização de peças avulsas, tais como anúncios, 
folhetos, cartões, banners e afins. 

3 (três) dias 

6 
Criação e arte-finalização de peças gráficas como infográfico, 
folders e afins. 

5 (cinco) dias 

7 Criação e arte-finalização de peças digitais avulsas 2 (dois) dias 

8 Criação e arte-finalização de hotsite 5 (cinco) dias 
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9 
Produção de audiovisual com duração de até 60 (sessenta) 
segundos, incluindo roteiro e produção. 

10 (dez) dias 

10 
Produção de audiovisual com duração acima de 60 (sessenta) 
segundos, incluindo roteiro e produção. 

15 (quinze) 
dias 

 

7.3. Os prazos referenciais serão contados a partir da data de recebimento, pela CONTRATADA, da 
Ordem de Serviço (ou outro documento equivalente). 

7.3.1. Caso seja necessário ampliar o prazo de entrega, a CONTRATADA deverá formalizar o 
pedido com a devida justificativa, cabendo à DECOM analisar e, se for o caso, redefinir os 
prazos em acordo com a CONTRATADA. 

7.3.2. Os prazos referenciais de execução poderão ser reduzidos, sem custo adicional para a PMC, 
mediante acordo entre as partes, em caso de comprometimento da imagem institucional do 
CONTRATANTE. 

7.4. O não atendimento reiterado aos prazos exigidos será interpretado como descumprimento 
contratual, podendo ensejar as penalidades cabíveis. 

 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO  
 

8.1. Para cada demanda, os serviços deverão ser executados conforme Ordem de Serviço 
encaminhada à CONTRATADA, bem como estar condizentes com o briefing apresentado e 
acordado entre as partes em reunião de serviço. 

8.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com o briefing ou 
quando reprovado pela DECOM por não atender à necessidade de comunicação, devendo a 
CONTRATADA providenciar a correção às suas expensas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas no edital e respectivo contrato. 

8.3. O prazo máximo para correção dos serviços considerados inadequados será de 3 (três) dias 
corridos para serviços simples, 5 (cinco) dias corridos para serviços de média complexidade e de 
10 (dez) dias corridos para serviços de maior complexidade, contados a partir da data de 
recebimento da notificação pela CONTRATADA. 

 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

9.1. A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços objeto dessa contratação, atentando, sempre, 
para a boa qualidade, obrigando-se, ainda, a: 

9.1.1. Responsabilizar-se por todos os custos e despesas referentes à execução dos serviços, tais 
como salários, alimentação, transporte e hospedagens de seus empregados ou prepostos, 
não cabendo a PMC quaisquer ônus decorrentes da realização dos serviços ora contratados; 

9.1.2. Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos que comprovadamente forem causados direta 
ou indiretamente a PMC ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na prestação dos 
serviços. A fiscalização da PMC não diminui nem substitui a responsabilidade da 
CONTRATADA; 
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9.1.3. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 
previdenciária, acidentária, tributária, administrativa, civil ou penal, relacionada à execução 
dos serviços previstos nessa Nota Técnica e respectivo contrato; 

9.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados 
ou prepostos quando em serviço, executando o objeto desta contratação, de acordo com as 
leis trabalhistas e previdenciárias e demais exigências legais para o exercício das atividades; 

9.1.5. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais, distritais e municipais, e seguros, que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto do contrato, apresentando os respectivos 
comprovantes, quando solicitados pela PMC, devendo observar estritamente as leis relativas 
a essas obrigações/direitos; 

9.1.6. Responsabilizar-se, em caráter exclusivo, pela execução dos serviços objeto do contrato; 

9.1.7. Notificar o PMC, por escrito e imediatamente, qualquer anormalidade ocorrida quando da 
prestação dos serviços; 

9.1.8. Atender a todas as formalidades legais, relativas à Legislação Trabalhista, Social e 
Previdenciária, respondendo perante os órgãos competentes por todos os encargos sociais 
decorrentes das relações de trabalho mantidas com seus empregados; 

9.1.9. Assumir por si, seus diretores, empregados ou terceiros contratados, o polo passivo das 
demandas judiciais ou extrajudiciais, decorrentes da execução do contrato, desde o início até 
a sua finalização, isentando o PMC de qualquer responsabilidade derivada; 

9.1.10. Responder, perante os fiscos Federal, Estadual e Municipal, por todos os impostos, taxas e 
posturas, incidentes sobre os serviços ora contratados, correndo por sua única e exclusiva 
responsabilidade toda multa ou sanção decorrente de infrações legais; 

9.1.11. Manter atendimento contínuo em horário comercial; 

9.1.12. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências da PMC, quando 
da prestação dos serviços, mantendo seus empregados identificados por crachá, observando, 
ainda, as normas internas de segurança; 

9.1.13. Arcar com a despesa decorrente de atos praticados por seus empregados nas dependências 
da PMC, durante a execução do contrato; 

9.1.14. Cumprir rigorosamente os prazos para prestação dos serviços demandados pela PMC, as 
demais normas expressas no instrumento contratual e as demais exigências e disposições 
constantes da NT e demais documentos inerentes ao processo de licitação, bem como de sua 
Proposta; 

9.1.15. Fornecer a PMC ou a seu preposto toda e qualquer informação e/ou esclarecimento solicitado 
sobre o objeto da contratação, bem como facilitar a fiscalização da execução do objeto do 
contrato; 

9.1.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante celebração de Termo Aditivo, os 
acréscimos que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o § 1˚ do art. 65 da Lei 8.666/93; 
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9.1.17. Emitir as faturas, notas fiscais, recibos, ordens de serviço ou outros 
documentos contábeis de despesas em nome da PMC e entregar ao Fiscal do 
Contrato até o último dia útil do mês em que os serviços foram prestados; 

9.1.17.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá especificar o número do Processo 
Administrativo e da Concorrência correspondentes, bem como ser emitida 
com o mesmo CNPJ da proposta/documentos de habilitação, apresentados 
na Licitação; 

9.1.18. Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação e respectivo contrato; 

9.1.19. Substituir ou refazer o serviço solicitado, quando em desacordo com as 
especificações definidas pela PMC ou quando considerado não satisfatório, 
conforme prazos previstos nessa Nota Técnica e assumir despesas 
decorrentes, caso ocorram; 

9.1.20. Não transferir a qualquer título os serviços contratados, ou seja, subcontratar, 
subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado, 
sem a prévia autorização, por escrito, da PMC, não se eximindo de suas 
responsabilidades e/ou obrigações derivadas do contrato. A eventual fusão, 
cisão ou incorporação a outra empresa só será admitida com o consentimento 
prévio e por escrito da PMC e desde que não afete a boa execução do 
contrato; 

9.1.21. Comunicar imediatamente a PMC qualquer alteração ocorrida na conta 
bancária, endereço para recebimento de correspondências e outras 
informações necessárias ao cumprimento do contrato; 

9.1.22. Aceitar a fiscalização dos serviços, por parte da PMC, em todos os aspectos; 

9.1.23. Apresentar, quando solicitada pela PMC, toda a documentação referente ao 
pagamento dos salários, encargos sociais, previdenciários e fiscais dos 
empregados e prepostos, incidentes sobre a prestação dos serviços objeto 
dessa Nota Técnica e respectivo contrato; 

9.1.24. Executar com zelo e efetividade, de acordo com as especificações e os 
padrões de qualidade exigidos pela PMC, todas as atividades previstas nessa 
Nota Técnica e respectivo contrato; 

9.1.25. Prestar os serviços solicitadas pela PMC, na quantidade, qualidade, preço, 
prazos e demais condições e especificações constantes nessa Nota Técnica 
e respectivo contrato; 

9.1.26. Para os serviços que não sejam de natureza interna da CONTRATADA que 
tenham a finalidade de execução da comunicação publicitária da entidade e 
que forem realizados com sua intermediação, com autorização e supervisão 
da PMC, deverá apresentar no mínimo 3 (três) orçamentos obtidos entre 
empresas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido, para 
fins de pesquisa de preço. Os orçamentos apresentados deverão estar em 
conformidade com os padrões recomendados pela PMC; 

9.1.27. Essa exigência não se aplica aos serviços de mídia. Nesse caso, os custos e 
as despesas de veiculação apresentados a PMC para pagamento deverão 
estar acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua 
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tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos 
de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de 
veiculação; 

9.1.28. A CONTRATADA só poderá reservar e/ou comprar espaço ou tempo 
publicitário junto aos veículos de divulgação, por conta e por ordem da PMC, 
se tiver sido expressamente autorizada para tal; 

9.1.29. Salvo prévia e expressa estipulação em contrário, a CONTRATADA deverá 
absorver o custo dos serviços internos e/ou externos de pesquisas regulares 
de audiência, auditoria de circulação e controle de mídia, disponíveis no 
mercado, necessários à prestação de serviços de controle da verba da PMC; 

9.1.30. A contratação de serviços que não sejam de natureza interna da agência, tais 
como serviços de fotografia, filmagem, produção de vídeo, veiculação de 
mídia impressa e/ou televisiva, entre outros, deverá ser previamente 
autorizada pela PMC. A CONTRATADA deverá emitir relatório com a 
descrição dos serviços prestados, que deverá estar acompanhado da 
demonstração do valor devido aos fornecedores (com tabela de preços, 
descontos negociados, pedidos de inserção, relatório de checagem de 
inserções, entre outras comprovações possíveis) para fins de comprovação 
da contratação e para trazer subsídios para a fiscalização dos serviços; 

 

9.1.31. Fazer o controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) por meio de 
relatório com comprovação das veiculações. Para as veiculações em mídias 
de massa, tais como TV aberta e por assinatura, rádio, jornal, revista e internet, 
disponibilizar relatório de comprovação das veiculações respectivas, 
produzido por empresa independente e especializada em aferição ou 
auditoria de veiculação de mídia, quando possível; 

9.1.32. Os serviços descritos no item 3 dessa Nota Técnica, bem como outros 
previstos no contrato, não esgotam as possibilidades de atividades que 
poderão ser demandadas à CONTRATADA, que deverá prestar, para 
cumprimento do contrato, todo serviço solicitado pela PMC que esteja incluído 
no âmbito de atuação das agências de publicidade; 

9.1.33. A CONTRATADA negociará sempre as melhores condições de preço, até os 
percentuais máximos, para os direitos de imagem de som e de voz de 
profissionais do setor artístico e sobre obras consagradas, nos casos de 
reutilização de peças publicitárias pela PMC; 

9.1.34. A CONTRATADA fará constar, em destaque, todos os orçamentos de 
produção de peças, os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de 
obra(s) consagrada(s) incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais 
direitos; 

9.1.35. A CONTRATADA garantirá a transferência a PMC de toda e qualquer 
vantagem obtida nas negociações de preços e/ou condições de pagamento 
junto a veículos e a fornecedores; 

9.1.36. Entregar a PMC, mensalmente ou conforme cronograma de execução 
aprovado, relatório das despesas de produção e veiculação autorizadas para 
cada campanha realizada, além de relatório dos serviços em andamento, com 
os dados mais relevantes para avaliação de seu estágio de desenvolvimento; 
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9.1.37. Com o objetivo de tornar transparentes os entendimentos havidos e também 
para que ambas tomem as providências necessárias ao desempenho de suas 
tarefas e responsabilidades, a CONTRATADA deverá registrar em Relatório 
de Atendimento todas as reuniões de serviço realizadas com o PMC, devendo 
enviar esses relatórios a PMC no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a 
sua realização; 

 

9.1.38. Se houver incorreção no registro dos assuntos tratados, o PMC solicitará a 
necessária correção, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data 
do recebimento do respectivo relatório; 

9.1.39. Responder perante o PMC e terceiros, em função dos serviços sob sua 
responsabilidade, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 
demora ou omissão, na veiculação de publicidade, ou por erro que tenha 
cometido durante a execução dos serviços objeto dessa Nota Técnica e 
respectivo contrato; 

9.1.40. 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 o PMC; 

9.1.41. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na 
legislação de proteção da propriedade intelectual, direitos de propriedade ou 
direitos autorais, relacionadas com os serviços objeto deste contrato; 

9.1.42. Ceder a PMC os direitos autorais dos produtos de comunicação e peças 
publicitárias que vier a produzir em decorrência do contrato firmado, sem 
qualquer remuneração adicional ou especial, mesmo após o término da 
vigência do contrato; 

9.1.43. Ceder a PMC os direitos patrimoniais de uso das ideias, 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; 

9.1.44. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com 
terceiros, para execução dos serviços objeto dessa Nota Técnica, bem como 
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e o próprio 
PMC; 

9.1.45. Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre 
quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de 
atuação da PMC, ficando o não cumprimento desse item sujeito às 
penalidades cabíveis, sem prejuízo de possíveis indenizações por perdas e 
danos previstos na legislação ordinária; 

9.1.46. Observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 
13.709/21018) na execução das atividades. 

 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE
  

10.1.  O atraso sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,33 %(trinta e três 
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centésimospor cento) por dia de atraso na entrega de material ou execução de 
serviço, acontar doprimeiro dia útil da respectiva data fixada, até o limite de 30 (trinta) 
dias úteis, calculadasobre o valor correspondente à obrigação não cumprida.  

10.2. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega de material ou 
execução de serviço caracterizará inexecução total deste contrato.  

10.3. A inexecução contratual sujeitará a CONTRATADA à multa compensatóriade:  

I - de 15 % (quinze por cento), calculada sobre o valor da notafiscal correspondente 
ao material ou ao serviço em que tenha ocorrida a falta, quandocaracterizada a 
inexecução parcial ou a execução insatisfatória deste contrato;  

II - 5 % (cinco por cento), calculado sobre o valor previsto no subitem18.1, pela:  

a) recusa injustificada em apresentar a garantia prevista no subitem23.3do contrato;  

b) inexecução total do contrato;  

c) pela interrupção da execução deste contrato, semprévia 
autorizaçãodoCONTRATANTE.  

10.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública poderá 
ser aplicada à CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar 
prejudicaraexecução deste ajuste, nos seguintes prazos e situações:  

I - por até 6 (seis) meses:  

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha 
acarretado prejuízos financeiros para o CONTRATANTE;  

 

b) execução insatisfatória do objeto deste contrato, se antes tiver havido aplicação 
da sanção de advertência ou multa, na forma dos subitens 20.3, 20.4 e 20.5 deste 
contrato;  

II - por até 2 (dois) anos:  

a) não conclusão dos serviços contratados;  

b) prestação do serviço em desacordo com as especificações constantesda [Ordem 
de Serviço ou documento equivalente], depois da solicitaçãodecorreção efetuada 
pelo CONTRATANTE;  

c) cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízoao 
CONTRATANTE, ensejando a rescisão deste contrato por sua culpa;  

d) condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos e 
contribuições, praticada por meios dolosos;  

e) apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, 
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação que deu origem a este 
contrato, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura deste 
contrato, ou para comprovar,durante sua execução, a manutenção das condições 
apresentadas na habilitação;  

f) demonstração, a qualquer tempo, de não possuir idoneidade para contratar com o 
CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados;  

g) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/1993, praticado durante 
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o procedimento licitatório, que venha ao conhecimentodo CONTRATANTE após a 
assinatura do contrato;  

h) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou deterceiros, de 
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em 
razão da execução do contrato, sem consentimento prévio e expresso do 
CONTRATANTE. 

10.5. A declaração de inidoneidade será aplicada quando constatada má-fé, ação 
maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, atuação com interesses 
escusos, reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou 
aplicações anteriores de sucessivas outras sanções.  

10.6. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública será aplicada à CONTRATADA se, entre outros casos:  

I - sofrer condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, praticada por meios dolosos;  

II - demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar 
com o CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados;  

III - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros,quaisquer 
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da 
execução deste contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE.  

10.7. A declaração de inidoneidade implica proibição da CONTRATADA de 
transacionar com a Administração Pública, enquanto perduraremos motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada.  

10.8. Da aplicação das sanções de advertência, multa e suspensão do direito de licitar 
ou contratar com o CONTRATANTE caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da comunicação.  

10.9. Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública caberá Pedido de Reconsideração, no prazo de10 
(dez) dias úteis da intimação do ato.  

10.10. O recurso referente à aplicação de sanções deverá ser dirigido à autoridade 
imediatamente superior, por intermédio daquela responsável pela sua aplicação, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso,conforme especificado a seguir:  

a) as multas e a advertência: pelo Titular do Órgão Demandante deste certame;  

b) suspensão do direito de licitar ou contratar com o CONTRATANTE: pelo Gestor 
Municipal.  

 

11. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO
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11.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
representante designado pela PMC, preferencialmente pertencente à Gerência de 
Comunicação (DECOM), que anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução deste. 

11.2. O representante da PMC indicado para acompanhar e fiscalizar a prestação do 
serviço informará à CONTRATADA todas as ocorrências relacionadas com a 
execução de seus serviços, determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados, em qualquer etapa da execução de serviços. 

11.3. Para o acompanhamento da prestação do serviço, a cada demanda (Ordem de 
Serviço ou outro documento equivalente emitido) a CONTRATADA deverá emitir 
relatório, relacionando os serviços prestados, que deverá estar acompanhado da 
demonstração do valor devido aos fornecedores (com tabela de preços, descontos 
negociados, pedidos de inserção, relatório de checagem de inserções, entre 
outras comprovações possíveis), se for o caso. 

11.4. A PMC reserva-se o direito de fiscalizar a efetividade dos serviços inerentes à 
execução  do contrato, inclusive por meio de pesquisas junto a fornecedores, 
cooperativas, empresas parceiras e o público em geral. 

 

11.5. A fiscalização de que trata este item não excluirá e nem reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes desta contratação, tampouco por danos causados a PMC ou a 
terceiros, decorrentes de ato ilícito ou outra irregularidade praticada na execução 
do contrato, ficando certo que, na ocorrência destes, não implicará 
corresponsabilidade da PMC. 

 

 

12. VALOR MÁXIMO DA 
CONTRATAÇÃO
  

 

12.1. As condições de pagamento e remuneração à concorrente adjudicatária estão 
estipuladas na Cláusula Nona da Minuta de Contrato (Anexo III).  

12.2. A remuneração da agência licitante a ser contratada dar-se-á pelos serviços 
contratados indicados no subitem de pagamento e em percentual sobre o valor 
dos serviços executados por terceiros, considerando-se os percentuais indicados 
no subitem. 

 
12.3. Além da remuneração prevista com base na proposta de preços, a agência 

concorrente contratada fará jus ao desconto-padrão de agência, concedido pelos 
veículos de comunicação, em conformidade com o disposto no artigo 11 da Lei 
Federal nº 4.680/65. 
 

12.4. A verba orçamentária destinada para execução do objeto desta licitação é 
originária do  orçamento anual da PMC, com valor estimado de até 
R$1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) por ano, ressalvada as 
hipóteses de alteração desse valor em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe. 

12.5. A estimativa de verba de até R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil 
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reais) por ano constitui mera previsão, não estando o PMC obrigado a realizá-la 
em sua totalidade, não cabendo à CONTRATADA o direito de pleitear qualquer 
tipo de reparação. 

 

 

13. DA PROPOSTA DE 
PREÇOS
  

 

13.1. Todas as regras e informações necessárias à apresentação da proposta de 
preços pela licitante   estão contidas nessa Nota Técnica, assim como no edital e 
seus anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante a observância dos 
critérios estabelecidos. 

13.2. A licitante deverá apresentar a sua proposta de preços pelos serviços prestados, 
contemplando  todas as possibilidades de remuneração. 

13.3. A proposta de preços deverá permanecer válida e em condições de aceitação 
por um período mínimo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua 
abertura, e a ausência deste prazo na proposta(s) implica em concordância tácita. 
Findo este prazo, ficam os licitantes liberados dos   compromissos assumidos. 

13.4. Nos preços cotados deverão estar inclusas todas as despesas diretas e 
indiretas, tais como: impostos, taxas, salários, seguros, fretes, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, passagens, hospedagens, 
alimentação, indenizações civis e seguros de acidente de trabalho, enfim, todas 
as despesas e materiais necessários para atender o objeto da Concorrência, além 
de deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

13.5. A proposta de preço apresentada e levada em consideração para efeito de 
julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo 
o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

13.6. A licitante deverá apresentar sua PROPOSTA DE PREÇOS pelos serviços 
prestados na forma de DECLARAÇÃO, contemplando todas as informações 
contidas nessa Nota Técnica, assim como no edital, conforme modelo contido no 
Anexo I. 

13.7. Em sua proposta de preços a licitante deverá levar em consideração aspectos 
relacionados aos direitos autorais e patrimoniais. 

13.7.1. A licitante fará constar em sua proposta de preços declaração de que tratará 
da questão direitos autorais dos produtos de comunicação e peças 
publicitárias que vier a produzir, estabelecendo: 

 

I. A cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais de uso das ideias, 
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. 

II. O compromisso de que: 

a) Em todas as contratações que envolvem direitos autorais de terceiros, 
se responsabilizará por solicitar, de cada terceiro que vier a ser 
contratado, 2 (dois) orçamentos para execução do serviço, sendo um 
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de cessão de direitos do autor por tempo limitado e outro de cessão 
total e definitiva de tais direitos, para que o PMC escolha uma das 
opções. 

b) Nos casos de cessão de direitos patrimoniais por tempo limitado, 
utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais 
ou conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de 
cessão, de cuja negociação participará a PMC, inclusive no que diz 
respeito à reutilização de peças publicitárias. 

III. Deverá assumir também o compromisso de que, quando o PMC optar pela 
execução dos serviços com a cessão total e definitiva dos direitos 
patrimoniais de obra artística, fará  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: 

a) 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, a produção e a 
direção, a composição, o arranjo e a execução de trilhas sonoras, as 
matrizes, os fotolitos e demais trabalhos assemelhados. 

b) Estabeleçam que o PMC possa, a seu juízo, utilizar os referidos 
direitos, diretamente, com ou sem modificações, após o término do 
contrato ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus 
perante os cedentes desses direitos. 

c) Considerará como já incluída no custo de produção qualquer 
remuneração devida a terceiros em decorrência da cessão de direitos, 
por tempo limitado ou total e definitiva. 

IV.A licitante deverá assegurar ainda o compromisso de que: 

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

b) Negociará sempre as melhores condições de preço para adquirir os 
direitos de imagem, de som e de voz profissionais do setor artístico e 
sobre obras consagradas, nos casos de reutilização de peças 
publicitárias pela PMC. 

c) Garantirá a transferência a PMC de toda e qualquer vantagem obtida 
nas negociações de preços e/ou condições de pagamento junto a 
veículos e a fornecedores. 

 

 

14. DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E 
REAJUSTE
  

 

14.1. 10.1 A Proposta de Preços da licitante deverá ser:  
     a) apresentada em caderno único, em papel que identifique a licitante, ter suas 
páginas numeradas sequencialmente e ser redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas ou 
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rasuras;  
 b) elaborada em dois documentos distintos, descritos nos subitens 10.2e10.3;  
 c) datada e assinada nos documentos referidos nos subitens 10.2 e10.3, 
porquem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos 
constitutivos, devidamente identificado.  

14.2. A licitante deverá apresentar Proposta de Preços Sujeitos a Valoração, a  
serelaborada apenas com as informações constantes do Anexo III, sob pena de 
desclassificação:  
a) O percentual de desconto sobre a tabela de preços vigente, do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado do Pará, para os serviços que serão 
executados pelo pessoal e/ou com recursos próprios da Agência (custos internos, 
sem envolvimento de terceiros);  
b) O percentual de honorários a serem cobrados da PMC, depois de aplicada a 
redução aos 15% (quinze por cento) incidente sobre os custos de produção 
realizada por terceiros ou custo efetivo dos serviços e/ou suprimento contratados;  
c) O percentual de honorários a serem cobrados da PMC, depois de aplicada  a 
redução aos 10% (dez por cento), incidente sobre os custos de produção realizada 
por terceiros ou o custo efetivo dos serviços e/ou suprimentos contratados, 
quando a responsabilidade da agência limitar-se à contratação ou pagamento do 
serviço e/ou suprimento.  

14.3.  A licitante deverá elaborar Declaração na qual:  
a) Comprometer-se-á a envidar esforços no sentido de obter as melhores 
condições nas negociações comerciais junto a fornecedores de serviços 
especializados e veículos, quando for o caso, transferindo à Prefeitura Municipal 
de Cametá as vantagens obtidas.  
b) Os percentuais de desconto ofertados abrangem todos os custos necessários 
para a realização dos serviços, incluindo impostos, taxas, encargos sociais e 
trabalhistas, administração, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus 
federais, estaduais, e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do 
objetoda presente licitação;  
c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) 
dias, acontar da data da abertura do envelope n.º 01.  

14.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe 
assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma 
alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

14.5. A pontuação a ser atribuída, assim como o julgamento das propostas de preços 
das concorrentes, dar-se-ão em consonância com o disposto no Anexo I, item 5 e 
subitens, deste Edital.  

14.6.  Remuneração da agência licitante a ser contratada dar-se-á pelos serviços 
contratados indicados no subitem “a” e em percentual sobre o valor dos serviços 
executados por terceiros, considerando-se, os percentuais indicados no subitem 
10.2 “b” e “c”.  

14.7. Além da remuneração prevista com base na proposta de preços, a agência 
concorrente contratada fará jus ao desconto-padrão de agência, concedido pelos 
veículos de comunicação, em conformidade com o disposto no artigo 11 da Lei 
Federal n.º 4.680/65.  

14.8. A agência se compromete a efetuar o repasse de percentual, para 
PrefeituraMunicipal de Cametá, incidente sobre o “desconto de agência” 
concedido pelos veículos de comunicação às Agências. Este repasse obedecerá 
aos limites estabelecidos no Anexo B das Normas- Padrão da Atividade 
Publicitária (CENP). 
 

14.9. A PMC, por sua natureza jurídica, está impedido de realizar  qualquer tipo de 
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pagamento antecipado. 
 

 

14.10.  considerando-se inclusos todos os tributos e demais encargos de 
responsabilidade da CONTRATADA, restando claro que a CONTRATADA não 
poderá repassar a PMC o pagamento de tributos e outros encargos. 

14.11. Não haverá incidência de reajuste sobre os valores contratados, considerando 
a peculiaridade da remuneração da contratada, que constitui em percentagem 
sobre os custos dos trabalhos aprovados, nem compensação financeira, salvo a 
da tabela referencial de custos em real do Sindicato das Agências de Propaganda 
do Estado do Pará - SINAPRO/PA. 

14.12. Qualquer atualização nos preços de referência da tabela do SINAPRO-PA 
deverá ser comunicada a PMC e os novos valores da tabela reajustada poderão 
ser adotados na execução do contrato somente após 15 (quinze) dias do 
comunicado formal da CONTRATADA ao  Gestor do Contrato. 

14.13. Os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à execução 
satisfatória dos serviços. 

14.14. Os pagamentos serão efetuados à medida que os serviços requisitados forem 
entregues, mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) de serviço, 
da(s) Ordem(ns) de Serviço, acompanhados do relatório e da(s) 
demonstração(ões) do valor devido a fornecedor(es). 

14.14.1. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ão) especificar o número do 
Processo Administrativo e da Concorrência correspondentes; ser emitida(s) 
pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no 
CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação; 
conter o detalhamento do serviço prestado, de acordo com as informações 
contidas na Ordem de Serviço; expressar o valor em moeda corrente 
nacional, de acordo com o serviço prestado e em conformidade com o 
estipulado na proposta de preços da CONTRATADA, considerando inclusos 
os impostos, salários, benefícios, taxas, garantias, seguros, transporte de 
qualquer natureza, hospedagens, despesas administrativas, encargos 
sociais, previdenciários e fiscais, lucro e quaisquer outras despesas 
inerentes ao cumprimento da obrigação. 

14.14.2. O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias úteis, contados da 
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), com a devida aposição 
do atesto do fiscal do contrato, acompanhada(s) da(s) Ordem(ns) de Serviço 
ou outro documento equivalente assinado(s),  mediante crédito do valor 
devido, na conta corrente da CONTRATADA. 

14.14.3. Os documentos fiscais/faturas não aprovados pela PMC serão 
devolvidos, juntamente com os motivos de sua rejeição, para que sejam 
providenciadas as correções necessárias, reiniciando-se a contagem do 
prazo para pagamento a partir de sua reapresentação, sem qualquer tipo de 
correção monetária. 

14.15. O pagamento será realizado mediante o cumprimento ou adimplemento de 
todas as obrigações  previstas no edital e respectivo contrato, sem prejuízo das 
sanções previstas. 

14.16. Para liquidação dos valores relativos à aquisição dos bens e/ou prestação de 
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serviços será ainda observado o que segue: 

a) O PMC se resguarda o direito de suspender o pagamento, sem qualquer 
ônus para   si, no caso de não serem prestados os serviços nos exatos moldes 
especificados, conforme especificações descritas no edital e que foram 
propostas, aceitas e contratadas; 

b) O PMC poderá deduzir do montante a pagar os valores referentes às 
penalidades devidas pela CONTRATADA, em razão de descumprimento 
das cláusulas contratuais, nos termos do contrato; 

c) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação exigível para com o PMC, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária. 

14.17. O não cumprimento de quaisquer obrigações contratuais ou legais sujeitará a 
CONTRATADA           às penalidades previstas em lei e/ou em regulamento interno e/ou 
em contrato. 

 

 

15. DA RUBRICA 
ORÇAMENTÁRIA
  

15.1. A despesa com o objeto desta Concorrência correrá por conta do orçamento 
do CONTRATANTE, conforme a seguinte classificação: 

 

01 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

 Classificação Institucional: 02 02 – GABINETE DO PREFEITO 

Classificação Funcional: 04 122 0059 2004 0000 MANUTENÇÃO DO 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

PESSOA JURÍDICA  

 Fonte de Recursos: 0010000 – Recursos Ordinários 

 

16. DA 
VIGÊNCIA
  

 

16.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com eficácia imediata, 
após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dias de expediente.  
16.2 O prazo supracitado poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite total de 60 (sessenta) meses. 

 

 

17. DAS 
PENALIDADES:
  

 

17.1. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadasisoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 
respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização suplementar no 
montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do parágrafo 
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único do art. 416 do Código Civil Brasileiro.  

17.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, incluída a responsabilização da 
CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE.  

17.3. O valor das multas poderá ser descontado da garantia constituída, do valor da 
fatura de quaisquer serviços referentes ao presente contrato, cobrado diretamente 
ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente da CONTRATADA.  

17.4. O valor das multas deverá ser recolhido no prazo máximo de 10(dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo 
CONTRATANTE. 

17.5. Competirá a PMC: 

17.5.1. Designar empregado para acompanhar, fiscalizar e conferir a execução do 
objeto contratual, fazendo o necessário para que a CONTRATADA possa 
executar a prestação dos serviços dentro das normas estabelecidas neste 
contrato; 

17.5.2. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações nas 
quais estejam previstas atividades inerentes à prestação dos serviços e/ou 
realização de reuniões, desde que devidamente identificados com crachás; 

17.5.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que 
venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA; 

 

17.5.4. Recusar o recebimento do serviço em desacordo com as especificações 
constantes nessa Nota Técnica e nos demais documentos relativos ao 
processo de contratação, como o edital e contrato. 

17.5.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente e por escrito, sobre imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços, para que 
sejam adotadas as medidas  corretivas necessárias; 

17.5.6. Solicitar a substituição de qualquer profissional da equipe técnica da 
CONTRATADA caso entenda que ele não está desempenhando 
adequadamente seu papel. 

17.5.7. Solicitar à CONTRATADA a correção dos relatórios de Atendimento, 
relatórios de Despesas de produção e veiculação autorizadas ou relatórios de 
Serviço se houver erros no registro dos assuntos tratados/despesas 
autorizadas/serviços demandados, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a 
contar da data do recebimento do respectivo relatório; 

17.5.8. Solicitar à CONTRATADA a correção da nota fiscal de serviços, quando 
apresentar erros em relação ao que estabelece essa Nota Técnica, o edital ou 
o contrato; 

17.5.9. Efetuar os devidos pagamentos, na forma e nos prazos estipulados no 
instrumento convocatório e contratual que dele resultar, desde que atendidas 
todas as formalidades previstas, ou indicar as razões da recusa; 

17.5.10. Acompanhar a CONTRATADA quanto à manutenção dos requisitos de 
habilitação durante toda a vigência do contrato; 

17.5.11. Aplicar à CONTRATADA, quando for o caso, as penalidades 
regulamentares e contratuais; 
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17.5.12. Observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 
13.709/21018) na execução das atividades. 

 
 

17.6. No caso de atraso injustificado da CONTRATADA em executar os serviços 
contratados ou, ainda, de inadimplemento de qualquer obrigação contratual 
sujeitará a CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, à aplicação das 
seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
b) Multa, sem prejuízo de eventuais danos materiais e/ou morais; 
c) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Unidade Nacional e as Unidades Estaduais da PMC 
por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

17.7. O atraso desproporcional e não justificado no início ou na execução da 
prestação dos serviços implicará multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por 
cento) sobre o valor total do valor da respectiva Ordem de Serviço. 

17.8. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será 
notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação. 

17.9. O prazo máximo para recolhimento da multa aplicada será de até 10 (dez) dias 
úteis a contar do recebimento da intimação pela CONTRATADA. 

17.10. As penalidades previstas neste instrumento são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 

17.11. O valor das multas aplicadas será descontado do pagamento e, se for o caso, 
cobrado judicialmente. 

17.12. A inobservância das disposições contidas neste instrumento, bem como a 
ocorrência de situações indesejadas na execução do contrato ensejará a 
cobrança de penalidades, mediante notificação à CONTRATADA. 

17.13. As multas serão cobradas sem prejuízo da ação judicial, cabível, podendo 
ensejar, inclusive, a rescisão do contrato por descumprir de obrigação. A rescisão 
não isenta a CONTRATADA da ação judicial cabível, em caso de prejuízo ao 
CONTRATANTE. 

 

 

18. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
CONTRATUAL
  

 

18.1. 1 Estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, mediante processo em 
que será garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a licitante que:  

a) Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar a documentação exigida para a Concorrência; c) Apresentar 
documentação falsa;  

d) Ensejar o retardamento da execução do certame;  
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e) Não mantiver a proposta, durante o prazo de sua validade;  

f) Falhar ou fraudar na execução do objeto;  

g) Comportar-se de modo inidôneo;  

h) Cometer fraude fiscal.  

18.2. O descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem 
justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções administrativas:  

I - advertência;  

II - multa de mora e multa por inexecução contratual; 

III - suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE por prazo de até 2 (dois) anos;  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coma Administração Pública.  

18.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  

18.4. As sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado da autoridade 
competente.  

18.5. As sanções aplicadas serão registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF pelo CONTRATANTE.  

18.6. O CONTRATANTE comunicará, por escrito, à CONTRATADA que a sanção foi 
registrada no SICAF.  

18.7. A aplicação das sanções observará as seguintes disposições:  

I - as multas e a advertência serão aplicadas pela autoridade competente;  

II - caberá ao Titular do Órgão Demandante aplicar a suspensão 
temporáriadeparticipação de licitação e impedimento de contratar como 
CONTRATANTE e propor a declaração de inidoneidade;  

III - a aplicação da declaração de inidoneidade compete privativamente ao Gestor 
Municipal.  

18.8. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:  

I - descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente;  

II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços, a juízo do CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave. 

 

18.9. No ato de advertência, o CONTRATANTE estipulará prazo para o cumprimentoda 
obrigação e ou responsabilidade mencionadas no Inciso I e para a 
correçãodasocorrências de que trata o Inciso II, ambos do subitem 2.  

18.10. A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no 
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cumprimentodoobjeto ou de prazos estipulados.  
 

18.11. A inexecução, total ou parcial, pela CONTRATADA, do previsto neste Contrato, 
dará ao CONTRATANTE o direito de considerá-lo rescindido, mediante 
notificação prévia, independentemente de qualquer providência judicial ou 
extrajudicial, sujeitando-se a CONTRATADA às sanções previstas, garantida 
prévia e ampla defesa em processo administrativo, especialmente se houver: 

a) Descumprimento de cláusulas deste Contrato; 
b) Cumprimento irregular de cláusulas deste Contrato; 
c) Cometimento reiterado de falhas na sua execução; 
d) A decretação de falência, pedido de recuperação judicial ou a 

instauração de insolvência civil, a dissolução judicial ou a liquidação 
extrajudicial da CONTRATADA; 

e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a prévia 
autorização do 
CONTRATANTE; 

f) A cessão ou transferência total ou parcial de obrigações, sem a prévia 
autorização do 
CONTRATANTE; 

g) A cisão, fusão ou incorporação, realizada sem a devida comunicação 
por escrito ao 
CONTRATANTE e/ou que afete a boa execução deste contrato; 

h) Dissolução da sociedade. 
 

Parágrafo único: Além das condições estipuladas no caput, ante a falta de interesse 
da CONTRATANTE na continuidade na prestação dos serviços, caberá resilição 
contratual do presente instrumento, no todo ou em parte, mediante notificação prévia 
de 30 (trinta) dias, dando a plena quitação do contrato até a data da rescisão. 

 

 

19. DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS
  

 
 
 

19.1. A empresa não poderá divulgar e/ou utilizar quaisquer informações a que tenha 
acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado 
conhecimento em decorrência da execução do objeto sem autorização por escrito 
da PMC Nacional/CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, 
além do pagamento de indenização por perdas e danos. 

19.2. A este contrato se aplicarão, no que couber, as disposições da Lei nº 
13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD”) e outras que vieram a 
alterá-la, em especial quanto ao uso e guarda dos dados pessoais e equivalente, 
que forem inseridos na plataforma. 

19.3. 3. A CONTRATADA será exclusivamente responsabilizada pelos eventuais 
ilícitos causados a partir do descumprimento das disposições contidas na LGPD e 
outras normas correspondentes, sendo lícito ao CONTRATANTE o direito irrestrito 
de regresso caso seja demandada em ação judicial ou extrajudicial por ato 
praticado por representante da CONTRATADA. 
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19.4. O descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta seção poderá 
ocasionar a aplicação das sanções previstas neste contrato, sem prejuízo da 
CONTRATADA submeter-se às medidas judiciais cabíveis 

 
19.5. A empresa não poderá divulgar e/ou utilizar quaisquer informações a que tenha 

acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado 
conhecimento em decorrência da execução do objeto sem autorização por escrito 
da PMC Nacional/CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, 
além do pagamento de indenização por perdas e danos. 

19.6. A este contrato se aplicarão, no que couber, as disposições da Lei nº 
13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD”) e outras que vieram a 
alterá-la, em especial quanto ao uso e guarda dos dados pessoais e equivalente, 
que forem inseridos na plataforma. 

19.7. 3. A CONTRATADA será exclusivamente responsabilizada pelos eventuais 
ilícitos causados a partir do descumprimento das disposições contidas na LGPD e 
outras normas correspondentes, sendo lícito ao CONTRATANTE o direito irrestrito 
de regresso caso seja demandada em ação judicial ou extrajudicial por ato 
praticado por representante da CONTRATADA. 

19.8. O descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta seção poderá 
ocasionar a aplicação das sanções previstas neste contrato, sem prejuízo da 
CONTRATADA submeter-se às medidas judiciais cabíveis 

 
 
 

20. DA ASSINATURA ELETRÔNICA E DA OBSERVÂNCIA DA LEI 
12.846/13
  

 

20.1. As Partes estão de acordo e reconhecem a validade da assinatura eletrônica 
simples e/ou assinatura com certificado digital, para todos os fins de direito, desde 
que realizadas por meio de plataforma de Autoridade Certificadora, bem como 
reconhecem ainda a validade de assinatura híbrida, ou seja, ainda que qualquer 
das Partes ou das testemunhas assinem fisicamente, não ensejará na invalidade 
de assinatura daqueles que assinarem eletrônica ou digitalmente, ainda que 
estabelecidas com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões 
ICPBRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 
em vigor no Brasil. 

20.2. Para a execução deste contrato, as partes coincidem no fiel cumprimento da 
Lei Federal n.º 12.846/13, ao tempo que declaram, reciprocamente, não aceitar, 
dar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto através de outrem, qualquer vantagem, financeira ou não financeira, 
benefícios ou posições que, de forma direta ou indireta, envolvam o objeto deste 
contrato, o que se estende aos seus prepostos e colaboradores, internos ou 
externos, e que implique o descumprimento de quaisquer das regras da referida 
lei ou de qualquer outra relacionada com o combate de práticas de corrupção. 

20.3. A prática de quaisquer dos atos descritos no item acima implicará na 
caracterização de inadimplemento grave, sujeitando a parte infratora à imediata 
rescisão do presente instrumento e ao pagamento das perdas e danos porventura 
aplicáveis, sem prejuízo das demais penalidades e consequências estabelecidas 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Av Gentil Bittencourt, 01 - Centro - CEP 68.4000-000 - Cametá/PA 

www.prefeituradecameta.pa.gov.br 

                                 licitacao@prefeituradecameta.pa.gov.br 

neste contrato e na Lei. 

20.4. As Partes garantem que nenhum pagamento será feito a autoridades, 
governantes, funcionários públicos, membros de partidos políticos ou profissionais 
da iniciativa privada, pelo Fornecedor, em nome das partes, sem sua prévia e 
expressa aprovação. 

20.5. A ineficácia ou nulidade de qualquer previsão deste Contrato não implicará em 
nulidade ou ineficácia do que for válido, o que continuará em pleno vigor tal como 
pactuado. Em tais casos, as Partes se comprometem a negociar de boa-fé uma 
solução que permita atingir os objetivos da previsão anulada ou considerada 
ineficaz. 

20.6. 6. As Partes declaram que: 
 
 

a) Exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas 

aplicável e que detêm as aprovações necessárias à celebração deste contrato 

e ao cumprimento das obrigações nele previstas. 

b) Não utilizam trabalho ilegal e comprometem-se a não utilizar práticas de 

trabalho análogo ao escravo ou de mão de obra infantil, salvo este último na 

condição de aprendiz, observadas as disposições da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 
 

 
Cametá/PA, 24 de Janeiro de 2022. 

 

 
JONAS JUNIOR DA SILVA PENA 

Departamento de Comunicação – DECON - PMC 
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ANEXO II 

 
BRIEFING CAMPANHA 

PUBLICITÁRIA  PMC 
 

BRIEFING - ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. Apresentação institucional 
 

Este briefing se destina às licitantes que participarão do processo licitatório 
para contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de 
publicidade à Prefeitura Municipal de Cametá.  
A veiculação ou não da proposta apresentada pela agência vencedora da 
licitação ficará a juízo e deliberação da contratante: 

 
 
2.LOCALIZAÇÃO  
 

Cametá é um município do estado do Pará, no Brasil. Faz parte da mesorregião 
do Nordeste Paraense e é sede da microrregião de mesmo nome. Fica distante cerca 
de 150 KM da capital. Sua população estimada em aproximadamente 140.000 
habitantes.  
É uma das cidades mais antigas do estado do Pará e do Brasil e desempenhou 
papel crucial na Cabanagem, quando chegou a ser capital da província.  
Seus inúmeros bens culturais materiais e imateriais lhe renderam o título de 
Patrimônio Histórico Nacional. 
 
3.BREVE HISTÓRICO  
 

No ano de 1617, religiosos franciscanos, sobem o rio Tocantins desembarcando 
numa margem de terra à esquerda do rio. Firma-se então o primeiro contato entre a 
“civilização Cristã” e os índios Camutás. 

O trabalho de evangelização, motivou a transferência do antigo aldeamento dos 
Camutás para o local onde anteriormente os religiosos haviam construído uma 
pequena capela e, a partir daí, em meados do ano de 1620, tal povoamento passou 
a adquirir dinâmica social, populacional e econômica, configurando um núcleo 
populacional que passou a ser conhecido como Camutá-tapera. Em 1624, conforme 
narram os Anais do Arquivo Público do Pará (1965), o superior da Ordem dos 
Capuchos de Santo Antônio, Frei Cristovão de Lisboa visita, juntamente com os Freis 
Sebastião de Coimbra e Domingos de São José e os padres João da Silva e Manoel 
de Pina, a povoação dos Camutás. 

Eles ficaram emocionados com a visão aprazível e progressista do lugar, com 
arruamento bem disposto, estaleiros navais pequenos mas em pleno funcionamento 
e com o trabalho de “conquista de almas” junto à tribo dos Camutás. 

No ano de 1635, foi outorgado a Feliciano Coelho de Carvalho, por carta de 
doação, a sesmaria, na aérea territorial, dentro da qual se localizava Camutá, 
passando a ser batizada essa extensão de terras com o nome de Vila Viçosa de 
Santa Cruz de Camutá. Já no ano de 1637, mediante Carta Régia, datada de 26 de 
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outubro, aconteceu a demarcação da extensão geográfica que, com o nome de 
Capitania de Feliciano Coelho de Carvalho, passou a ser reconhecida. De acordo 
com as fontes históricas, no ano de 1754, Francisco Albuquerque Coelho de 
Carvalho, descendente do primeiro donatário, cedeu, por uma pensão anual de três 
mil cruzados, seus direitos sobre a capitania de Cametá e, por este ano, a donatária 
ficou incorporada aos domínios da Coroa, passando a gozar das prerrogativas de 
Vila. 

A mudança aconteceu em 1702, mas somente em 20 de novembro de 1713 a 
Câmara Municipal tomou posse do novo patrimônio territorial, instalando 
oficialmente. 

Na sua história como município, em 1713, Cametá foi reconhecida na categoria 
de Vila e por evidência disto foi convertida em Município, só que não existe 
documentos que comprovem a sua proclamação nesta data. Já em 30 de abril de 
1841, foi promulgada a Lei nº 87, que concedeu a Cametá a categoria de comarca e 
sete anos depois, através da resolução nº145, de 21 de outubro de 1848, lhe foi 
outorgado o reconhecimento como cidade. 

 
 
 

4.DESAFIO DA GESTÃO  
 

O potencial de crescimento econômico e social de Cametá é proporcional aos 
desafios enfrentados. A atual gestão tem efetivamente realizado ações para manutenção das 
necessidades básicas da população e trabalhado na construção de um planejamento que 
permita que o município esteja preparado para o recebimento de novos projetos que 
favoreçam o seu desenvolvimento socioeconômico. 

Mas a prefeitura tem um volume imenso de trabalho a fazer, para o qual será 
indispensável à colaboração de todos.  
Cametá tem um povo reconhecidamente trabalhador que se orgulha da vocação para o 
desenvolvimento econômico e sustentável da sua cidade, e quer ser feliz no lugar que 
escolheu para viver com a sua família.  

A Prefeitura tem o compromisso de elevar a autoestima da população, 
estimulando o amor pela cidade e orgulho pela sua história. Porém, é importante 
mostrar aos cidadãos de Cametá que as realizações que tanto almejam só podem se 
tornar realidade com a participação de todos. Nesse ponto pode-se afirmar que quanto 
maior é o grau de consciência e participação da população nos temas relacionados 
diretamente à engrenagem da cidade maior é a qualidade de vida de todos que vivem 
no município.  

Desde o surgimento dos primeiros centros urbanos, a produção de lixo se 
apresenta como um problema de difícil solução para todos os administradores 
públicos. É insustentável a quantidade de lixo produzida e jogada sem tratamento no 
meio ambiente.  
No Brasil, leis que regulamentam o saneamento básico vêm dando destaque cada vez 

maior à necessidade de planejamento e sustentabilidade dos resíduos sólidos nas 
administrações públicas.  

Precisamos, definitivamente, discutir sobre o destino final do lixo que produzimos todos 
os dias em nossa casa, trabalho e vias públicas.  
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No tocante a essa questão, o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio 
de uma pesquisa sobre saneamento básico no Brasil, constatou a falência deste sistema. 
Verificou-se que 75% do lixo coletado no país é despejado a céu aberto. Quanto aos resíduos 
de serviços de saúde, 45% dos municípios não possuem sequer a coleta especial e é 
misturado ao lixo domiciliar.  
 

5 Desafios de comunicação 

Para alcançar os objetivos de comunicação, a agência licitante deve 
compreender e segmentar os públicos-alvo a fim de criar estratégias mais 
adequadas aos seus perfis; 

 
A campanha de comunicação deve utilizar os meios tradicionais de mídia, 
incluindo estratégias de redes sociais e mídias digitais e propor meios 
alternativos de divulgação que, em muitos casos, são economicamente viáveis 
e efetivos. 

 
As peças deverão conter a marca da Prefeitura Municipal de Cametá e despertar 
o orgulho nos cidadãos. Deverão também  ser assinadas pela marca PMC. 
 
 
 
 

6. OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO  
A proposta deverá estimular o descarte correto de resíduos sólidos, gerando uma 

mudança de atitude e uma maior consciência ambiental de toda a população. Uma 
campanha concebida com unidade temática e conceitual, com o uso de múltiplas ferramentas 
e linguagens, e com objetivos estratégicos claramente definidos:  
a) Mostrar o esforço da gestão municipal em melhorar a limpeza e, consequentemente, a 
imagem da cidade;  
b) Trazer a população a uma reflexão sobre o seu papel nesse processo, e 
consequentemente, gerar mudança de atitude em relação ao descarte de lixo;  
c) Fortalecer a marca institucional da Prefeitura Municipal de Cametá, relacionando o 
trabalho desenvolvido pela atual gestão a um novo paradigma na administração pública, de 
forma a contribuir para o fortalecimento da imagem da prefeitura e da democracia 
participativa no município 

 
            7. A CAMPANHA  

 
       TEMA: A PROBLEMÁTICA DO LIXO EM CAMETÁ  
 

A agência licitante deve utilizar sua expertise para desenvolver uma 
campanha publicitária institucional que motive os moradores de Cametá a 
refletirem sobre o seu papel na manutenção da imagem da cidade, passando 
pelo zelo e pela limpeza urbana, provocando, consequentemente, uma 
mudança de atitude em relação ao descarte de lixo. Uma mudança que passa, 
necessariamente, pela participação de todos, pela autoestima e pelo amor da 
população pela cidade. Quem ama cuida, zela, participa.  
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A campanha deve ser objetiva e direta. Deve mostrar que não adianta 
grandes esforços financeiros por parte da prefeitura se a população não 
cooperar, não fizer a sua parte no dia a dia. Deve mostrar que, grande parte 
dos recursos financeiros gastos com limpeza urbana poderia ser direcionada 
para outras áreas, como saúde e educação, e transformar a vida das pessoas 
para melhor.  

Além disso, deve motivar igualmente o cidadão comum e o empresariado 
a cumprir esse compromisso de cidadania. Todos que vivem em Cametá ou 
aqueles que instalam no município os seus negócios, sejam profissionais 
liberais, produtores rurais, empresas comerciais, indústrias ou de serviços, 
têm o dever de contribuir com toda a sociedade. 

 
7. OS TIPOS DE LIXO EXISTENTES  
 
No que se refere ao critério de origem e produção, Oliveira (1997), classifica o lixo urbano 
da seguinte forma:  
 
LIXO DOMICILIAR: Formado por resíduos sólidos das atividades residenciais, contém muita 
quantidade de matéria orgânica, plástico, latas, vidro, papéis, etc.  
 
LIXO PÚBLICO: Formado por resíduos provenientes de limpeza pública (areia, papéis, 
folhagem, poda de árvores). Também conhecido por entulho.  
LIXO URBANO: Formado por resíduos sólidos em áreas urbanas, onde se incluem os 
resíduos domésticos, os efluentes industriais domiciliares (pequenas indústrias de fundo de 
quintal), e resíduos comerciais.  
LIXO COMERCIAL: Formado por resíduos sólidos das áreas comerciais, composto por 
matéria orgânica, papéis e plásticos de vários grupos.  
LIXO ESPECIAL: Formado por resíduos geralmente industriais, merece tratamento, 
manipulação e transporte especial, são eles: pilhas, embalagem de agrotóxico, embalagem 
de combustíveis, de remédios ou venenos.  
LIXO INDUSTRIAL: Nem todos os resíduos produzidos por indústrias, podem ser 
designados como lixo industrial. Algumas indústrias do meio urbano produzem resíduos 
semelhantes ao doméstico, exemplo disto são as padarias. Os demais poderão ser 
enquadrados em lixo especial e ter o mesmo destino.  
LIXO DE SERVIÇO DE SAÚDE: Os serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias, são 
geradores dos mais variados tipos de resíduos sépticos, resultados de curativos, aplicação 
de medicamentos que em contato com o meio ambiente ou misturado ao lixo doméstico 
poderão ser patógenos ou vetores de doenças. Eles devem ser destinados à incineração.  
LIXO ATÔMICO: Produto resultante da queima de combustível nuclear, composto de urânio 
enriquecido com isótopo atômico 235. A elevada radioatividade constitui um grave perigo a 
saúde da população e por isso deve ser enterrado em local próprio e inacessível.  
 
8. A FALTA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO  
 

Além do descarte de lixo em vias públicas, outro problema que aflige Cametá e 
dificulta a manutenção das ruas limpas é a falta de respeito da população aos dias e horários 
de coleta. A coleta do lixo domiciliar é realizada em dias alternados conforme as ruas e 
bairros da cidade, e isso é informado aos moradores, e mesmo assim, as pessoas depositam 
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seu lixo na frente das suas casas ou nos vizinhos no mesmo dia em que produz o lixo, não 
aguardando para o dia correto da coleta. Essa orientação aos moradores sobre os 
procedimentos de descarte do lixo está sendo realizada de forma permanente e rotineira por 
equipe de educação ambiental da prefeitura, a fim de reduzir o descarte irregular de lixo em 
vias, pois este acaba de se espalhar pelos cachorros e catadores de lixo, atraindo urubus e 
doenças. Ou seja, o que seria lixo domiciliar acaba virando lixo urbano. 
 

 
9 Abrangência 

A campanha deverá abranger todo o município, as zonas urbana e rural, com foco 
nos públicos segmentados. 
 
10. A LEGISLAÇÃO  

 
Entre a ampla legislação a respeito do lixo, cabe ressaltar:  
A educação ambiental é regulamentada pela lei nº 9.795, de 1999, que responsabiliza 

empresas, órgãos públicos e instituições de ensino a pautar questões ligadas à 
democratização das informações ambientais. Pela referida Lei, é dever do poder público 
fazer “a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, 
de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao 
meio ambiente” (parágrafo único, item I). 

Desde 2010 entrou em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei 12.305, que 
trata dos Planos Municipais de Resíduos Sólidos e exige o fim dos lixões a céu aberto e a 
sustentabilidade dos aterros sanitários, com reciclagem, e tratamento de todo material 
depositado.  
  

11. Período 
A licitante deverá desenvolver uma campanha hipotética para ser iniciada em Janeiro 

de 2022, com a duração de doze meses O cronograma de veiculação, distribuição ou 
exposição das peças publicitárias deverá ser proposto pelas licitantes com base nas 
respectivas estratégias de mídia e não mídia.  

 
12. Verba publicitária 

             Para a produção, veiculação, exposição e/ou distribuição desta campanha será 
destinada a verba hipotética de R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil de reais). 
 
13. PÚBLICO ALVO  

Município de Cametá e Estado domPará. A licitante poderá sugerir a segmentação 
dos targets da campanha, caso considere que os resultados serão alcançados com maior 
eficiência.  
 

No plano de mídia simulado devem ser considerados os valores “cheios” de 
tabelas dos veículos (sem  o desconto padrão e quaisquer outros descontos), 
vigentes na data de publicação do edital. 

 
A proposta da licitante deverá prever todas as despesas necessárias para 
implementar a produção, veiculação e/ou distribuição da campanha; todavia, 
não poderá prever custos internos da agência licitante. 
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14. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
A proposta das licitantes deverá ter nas peças gráficas a assinatura com a marca 

seguida do slogan: PREFEITURA DE CAMETÁ. RENOVAÇÃO E PROGRESSO. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Av Gentil Bittencourt, 01 - Centro - CEP 68.4000-000 - Cametá/PA 

www.prefeituradecameta.pa.gov.br 

                                 licitacao@prefeituradecameta.pa.gov.br 

ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

Referência: CONCORRÊNCIA Nº XX/2022. 

 

À Comissão Especial  de Licitação 

 

   Prezados Senhores, 
 

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital da 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2022  e seus anexos, com os quais concordamos plenamente, 

apresentamos nossa proposta de preços para a prestação de serviço objeto desta licitação. 
 

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas 

ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser 

omitidos na  proposta ou incorretamente cotados, não nos sendo assistido o direito de pleitear, 

na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 
 

1. Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos a seguinte política de preços 

para os   serviços descritos: 
 

a) Desconto a ser concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, sobre os 

custos internos, baseado na tabela de preços do Sindicato das Agências de 

Propaganda do Estado do 

Pará:

% ( 

 por cento). 
 

b) Honorários de % ( por cento) incidentes sobre os custos de 

produção 

comprovados, realizados com a efetiva intermediação da CONTRATADA, cuja 

utilização pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ proporcione à agência 

o desconto padrão a ser concedido pelos veículos     de divulgação. 
 

c) Honorários de % ( por cento) incidentes sobre os custos de 

produção 

comprovados, realizados com a efetiva intermediação da CONTRATADA, cuja 

utilização pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ NÃO proporcione à 

agência o desconto padrão a ser concedido pelos veículos de divulgação. 
 

d) Na vigência do contrato, do DESCONTO-PADRÃO de agência a que fazemos jus 

à base de um percentual bruto de 20% (vinte por cento) dos preços de tabela ou 

dos preços negociados para veiculação, a ser concedido pelos veículos de 

divulgação, repassaremos a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, 

espontaneamente, sob forma de desconto, ( ) pontos 

percentuais e permaneceremos com os ( ) pontos percentuais 

restantes. 
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2. Declaramos que os preços são suficientes para a execução do objeto deste Edital, não 

sendo   cabível nenhuma solicitação de pagamento de despesas adicionais. 
 

3. Declaramos que estamos de pleno acordo com as especificações constantes no edital 

da CONCORRÊNCIA Nº XX/202X e seus anexos.  

4. Declaramos que, em relação aos direitos autorais sobre os produtos de comunicação e 

peças publicitárias que venhamos a produzir em decorrência do contrato com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, ficam estabelecidos os seguintes 

compromissos assumidos por nossa agência: 
 

I. A cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais de uso das ideias, estudos, 

análises e planos, peças, campanhas e demais materiais de publicidade, de nossa 

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. 
 

II. Em todas as contratações que envolvem direitos autorais de terceiros, a agência se 

responsabilizará por solicitar de cada terceiro que vier a ser contratado dois 

orçamentos para execução do serviço, sendo um de cessão de direitos de autor por 

tempo limitado e outro prevendo a cessão total e definitiva de tais direitos, para 

que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ escolha uma das opções. 
 

III. Nos casos de cessão de direitos patrimoniais por tempo limitado, a agência utilizará 

os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais ou conexos dentro 

dos limites  estipulados no respectivo ato de cessão, de cuja negociação participará 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, inclusive no que diz respeito à 

reutilização de peças publicitárias. 
 

IV. Quando a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ optar pela execução dos 

serviços com a cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais da obra artística, 

faremos constar dos ajustes que forem celebrados com terceiros, para a produção 

de peças e campanhas e a prestação de outros serviços, cláusulas escritas que: 
 

a) 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, a produção e a direção, a composição, o 

arranjo e a execução de  trilhas sonoras, as matrizes, os fotolitos e demais 

trabalhos assemelhados. 
 

b) Estabeleçam que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ possa, a seu 

juízo, utilizar os referidos direitos, diretamente, com ou sem modificações, 

após o término do contrato ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer 

ônus perante os cedentes desses direitos. 
 

c) Considerem como já incluída no custo de produção qualquer remuneração 

devida a terceiros em decorrência da cessão de direitos, por tempo limitado ou 

total e definitiva. 
 

V. Ainda em relação aos direitos patrimoniais, assumimos os seguintes compromissos: 
 

a) Faremos constar, em destaque, todos os orçamentos de produção de peças, os 

custos   dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) consagrada(s) 

incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos. 
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b) Negociaremos sempre as melhores condições de preço para adquirir os direitos 

de imagem, de som e de voz de profissionais do setor artístico e sobre obras 

consagradas,  nos casos de reutilização de peças publicitárias pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ. 
 

c) Garantiremos a transferência a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ de 

toda e qualquer vantagem obtida nas negociações de preços e/ou condições de 

pagamento junto a veículos e a fornecedores. 
 

5. Declaramos, sob as penalidades da lei, que inexiste participação de empregado ou 

servidor vinculados a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, como de ex-

empregado ou ex-servidor vinculados, com menos de 180 (cento e oitenta) dias da data 

da respectiva demissão, seja em sua composição societária, seja como seu prestador de 

serviço, formalizado ou não. 
 

6. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no 

prazo determinado no documento de convocação e, para esse fim, forneceremos os 

seguintes dados: 
 

DADOS DO PROPONENTE: 
 

Razão Social: CNPJ/MF: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Telefone: E-mail: 

Banco: Agência: C/C: 

 
Declaramos que, caso não tenhamos escritório em Cametá/PA, iremos constituir um em até 30 

(trinta) dias após a assinatura do contrato, com infraestrutura adequada para a execução do objeto 

do contrato, com equipe experiente nas respectivas funções e em quantidade adequada para 

prestar os serviços previstos nessa licitação, conforme previsto no item 6 da Nota Técnica. 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 

Nome completo: Estado Civil: 

Cargo/Função: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Telefone: E-mail: 

CPF/MF: RG: Expedido por: 

Naturalidade: Nacionalidade: 

 
DADOS DA TESTEMUNHA NA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 
Nome completo: 

CPF/MF: 

E-mail: 
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O prazo de validade desta Proposta de Preços é de 120 (cento e vinte) dias, contados de sua 

entrega,  sendo os percentuais/preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade 

dessa proposta. 

 

Local/XX,   de _____________de 2022. 
 

 

 

(NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE) 
(Nº do RG do Representante Legal da 

Proponente) (Cargo/função do representante 
da PROPONENTE) 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
 

     (nome da 
empresa), CNPJ nº  , sediada à       

(endereço completo) declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 
 
 

  , de de 2022. 
 

 

 

 

 

(Nome completo do declarante) 
 

 

 

Observação: a) emitir em papel que identifique a Licitante; 

b) ser assinada pelo representante legal (sócio 

administrador, dirigente,   procurador, etc. da empresa Licitante. 

c) declaração a ser emitida pela Licitante. 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

 
 
 
 

(Nome    da    empresa)

 

,    CNPJ    nº 

  , sediada 

(endereço completo) 

  , declara, sob as penas da Lei, que 

não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-

de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (catorze) anos. (conforme Lei nº 9.854/99). 

 
 

Cidade - UF, de de 2022. 
 

 

 

 

 

(Nome completo do declarante) 
 

 

 
 

Observação: a) emitir em papel que identifique a Licitante; 

b) ser assinada pelo representante legal (sócio-

administrador, dirigente,  procurador, etc. da empresa Licitante. 

c) declaração a ser emitida pela Licitante. 
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

(Nome    da    empresa)

 

,    CNPJ    nº 

  , sediada 

(endereço completo) 

  ,     neste     ato     representada     pelo     

Sr(a). 

   representante legal, portador da Carteira de 

Identidade n.º 

  , inscrito no CPF sob n.º , 

DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, 

estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 

de dezembro de 2006. 

 
 

Cidade - UF, de de 2022. 
 

 

 

 

 

(Nome completo do declarante) 
 

 

 
 

Observação: a) emitir em papel que identifique a Licitante; 

b) ser assinada pelo representante legal (sócio-

administrador, dirigente, procurador, etc. da empresa Licitante. 

c) declaração a ser emitida pela Licitante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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ANEXO VII 

 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIAPL DE 
CAMETÁ E
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO XXXX/2022, 
CONCORRÊNCIA XX/2022. 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAMETÁ, pessoa jurídica de direito público , 

com sede em Cametá - PA, na Avenida Gentil Bittencourt, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.105.283/0001-50, neste ato representado pelo Sr. VICTOR CORREA CASSIANO, doravante 

denominado CONTRATANTE, e XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na xxxxxxx, nº xxxxxxx, Bairro xxxxxx, Cidade xxxxxxx-

XX, CEP: xx.xxx- xxx, neste ato representada por XXXXXXXXXXX, conforme os poderes conferidos 

em xxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, considerando o resultado  da 

Concorrência n.º XX/2022, homologado em xx/xx/2022, referente ao Processo Administrativo n.º 

XXXX/2022, têm entre si, justo e acordado, o presente  Contrato, de acordo com as cláusulas e condições 

seguintes: 
 

1. Constitui objeto do presente instrumento Contratação de Empresa especializada em Publicidade e 

Propaganda para prestar  serviços, sob demanda da Administração Pública Municipal, pelo período de 12 

(doze) meses, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objeto o estudo, 

planejamento,  conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução 

externa, distribuição de ações publicitárias para público de interesse, com o intuito de atender ao princípio da 

publicidade e ao direito à informação, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições, ou de informar o 

público em geral; conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus anexos. 

1.1. São partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição, os documentos 

constantes do Processo Administrativo n° XXXX/2022, em especial a Nota Técnica e a Proposta 

Comercial apresentada pela CONTRATADA. 
 

 

2.1. A CONTRATADA deverá atender às necessidades de comunicação publicitária da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, em âmbito munic ipal  e  es tadual , contemplando os 

seguintes serviços, além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam 

complementares, agindo por ordem    e conta do CONTRATANTE: 

2.1.1. Estudo, planejamento, conceituação, concepção de projetos inerentes à área de  comunicação 

publicitária, criação, produção e veiculação/distribuição de peças/campanhas, com o propósito de 

difundir ideias/mensagens/conteúdos, bem como implementar ações afins  de interesse da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMETÁ  e/ou que as promovam. 

2.2. Integram o objeto dessa contratação os seguintes serviços, além de outros que  constituam seus 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

CLAUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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desdobramentos naturais ou que lhes sejam complementares: 

2.2.1. Estudo do conceito, ideia, marca, produto ou serviço a difundir, incluindo a identificação  e análise 

de suas vantagens e desvantagens perante seus públicos e seu mercado; 

2.2.2. Identificação e análise dos públicos e/ou do mercado, no qual o conceito, ideia, marca,  produto 

e/ou serviço encontrem melhores possibilidades de assimilação; 

2.2.3. Identificação e análise das ideias, marcas, produtos e/ou serviços concorrentes. 

2.2.4. Elaboração do Plano de Comunicação Publicitária, incluindo a concepção das mensagens e peças 

(criação) destinadas à veiculação e o estudo dos meios e veículos que, segundo técnicas adequadas, 

assegurem a melhor cobertura dos públicos e/ou dos mercados objetivados (Planejamento de Mídia); 

2.2.5. Execução do Plano de Comunicação Publicitária, incluindo orçamento e acompanhamento, 

realização das peças publicitárias (produção), entrega final e instalação das peças publicitárias, bem 

como a compra, distribuição e controle da publicidade nos veículos contratados (execução de planos de 

mídia), bem como o pagamento das faturas; 

2.2.6. Planejamento, contratação e execução de pesquisas de opinião e de mercado ou outros  instrumentos 

de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os   meios de divulgação ou 

sobre os resultados das ações realizadas que se fizerem necessárias à execução ou ao subsídio da estratégia 

de divulgação; 

2.2.7. Planejamento e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em 

consonância com as novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações 

publicitárias. 

2.3. A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto deste instrumento, contemplando também: 

2.3.1. Elaboração de planejamento estratégico de comunicação e planos afins, incluindo pesquisa, 

levantamento de perfil do target (público-alvo), análise de mercado, estudos dos meios de publicidade 

e plano de mídia; 

2.3.2. Desenvolvimento de planos de mídia, incluindo estudo do target, definição final dos meios, 

negociação de verba para contratação dos meios, contratação dos espaços publicitários, envio de material 

para os meios e acompanhamento da veiculação.  

2.3.3. Identificação e análise dos públicos e/ou do mercado onde o conceito, ideia, marca, produto e/ou 

serviço encontrem melhores possibilidades de assimilação; 

2.3.4. Planejamento e execução de ações de comunicação publicitária e estratégias de marketing. 

2.3.5. Planejamento, concepção, criação de peças para comunicação digital e posterior 

desenvolvimento, animação, produção, disponibilização, implementação e veiculação do material 

aprovado; 

2.3.6. Criação e desenvolvimento de marcas, expressões de propaganda, logotipos, símbolos, 

ilustrações, ícones, estampas e outros elementos de programação visual, bem como suporte a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ para registros junto ao Instituto Nacional de Propriedade 
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Industrial – INPI (ou órgão equivalente), quando pertinente; 

2.3.7. Planejamento e desenvolvimento de ações promocionais para divulgação de produtos e projetos 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ; 

2.3.8. Elaboração de relatórios de Campanhas e Projetos, em formato de apresentação, contendo 

objetivos, defesa, ações desenvolvidas, mídias utilizadas, peças criadas e produzidas, orçamentos e 

indicadores de resultados; 

2.3.9. Contratação de pesquisas qualitativas e/ou quantitativas pré e/ou pós-campanha para  identificar 

conhecimento e entendimento da marca/produtos/serviços; lembrança/conhecimento, por parte do 

target, das mensagens veiculadas; desenvolvimento de indicadores ou índices que permitam monitorar 

a efetividade das campanhas veiculadas; 

2.3.10. Planejamento e contratação de pesquisas e outros instrumentos de avaliação e   de geração 

de conhecimento sobre mercado, público-alvo, meios de divulgação por meio dos   quais serão difundidas 

as peças e ações publicitárias; 

2.3.11. Desenvolvimento das peças publicitárias relacionadas às campanhas (mídia ou não mídia), 

incluindo criação, direção de arte e finalização dos materiais, bem como envio dos arquivos finais a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, aos fornecedores e empresas envolvidas; 

2.3.12. Monitoramento e controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) por meio de 

relatório com comprovação das veiculações. Para as veiculações em mídias de massa, tais como TV 

aberta e por assinatura, rádio, jornal, revista e internet, disponibilizar relatório de comprovação das 

veiculações respectivas, produzido por empresa independente e especializada em aferição ou auditoria 

de veiculação de mídia, quando possível; 

2.3.13. Redação e revisão gramatical e ortográfica de textos de comunicação publicitária; 

2.3.14. Elaboração de projetos de comunicação visual de promoção da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMETÁ em feiras, congressos, blitz promocionais e outros, incluindo a concepção 

visual e a elaboração de peças;  

2.3.15. Planejamento e execução de projetos de comunicação para potencializar a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMETÁ com os seus diversos públicos de interesse; 

2.3.16. Planejamento, elaboração e desenvolvimento de peças de comunicação para ações de 

endomarketing; 

2.3.17. Planejamento de comunicação visual para pontos de atendimento da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMETÁ; 

2.3.18. Planejamento e desenvolvimento de estratégias de comunicação publicitária nas redes 

sociais que facilitem o contato da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ com o seu público-alvo; 

2.3.19. Editoração, adequação de conteúdo e de linguagem e revisão de publicações impressas e 

digitais (cartilhas, relatório de atividade anual, revistas, jornais, catálogos, boletins, cadernos, folders, 

folhetos, dentre outros) inerentes à comunicação publicitária; 
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2.3.20. Planejamento, concepção, criação e produção de mensagens e peças de comunicação 

digital para websites, dispositivos móveis, e-mail marketing, redes sociais, dentre outras atividades afins; 

2.3.21. Elaboração de roteiros e produções de audiovisuais. 

2.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar, sem custos, acesso a banco de imagens para  utilização 

em peças de comunicação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, sendo que: 

c) Observadas as disposições quanto aos direitos autorais, o banco de imagens deverá possuir um 

acervo mínimo de 5.000.000 (cinco milhões) de imagens (incluindo fotos, ilustrações e imagens vetoriais 

e banco de vídeos) de caráter informativo e ilustrativo, com resolução mínima de 1.000 x 700 pixels e 

300 dpi, permitindo a realização de 200 (duzentas) imagens para downloads/mês, durante a vigência da 

contratação. 

d) O acervo deverá conter imagens que incluam a diversidade étnica, socioeconômica e cultural 

brasileira, abrangendo os mais variados temas tais como: serviços, inovação, tecnologia, negócios, 

agronegócios, sustentabilidade, educação, cultura cooperativista, qualidade de vida, ações sociais, além 

dos sete ramos do cooperativismo (agropecuário, crédito, transporte, trabalho e produção de 

bens/serviços, saúde e consumo), entre outros. 

2.5. Os serviços que serão executados pela CONTRATADA deverão englobar o fornecimento de 

toda a mão-de-obra, material e equipamento necessários, sendo permitida a  contratação de fornecedores 

de bens e serviços auxiliares da propaganda, necessários ao cumprimento do objeto licitado. Nessa 

hipótese, a CONTRATADA será responsável pela administração dos suprimentos de bens e serviços de 

terceiros, fornecedores e pela integral execução dos serviços que competirem a ela, arcando integralmente 

com quaisquer encargos  decorrentes.  

2.6. Os arquivos de materiais desenvolvidos na execução dos serviços contratados (artes, fotolitos, 

audiovisuais etc.) ficarão sob a guarda da CONTRATADA pelo período de até cinco  anos, após o 

término da vigência do contrato, disponíveis a qualquer tempo a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMETÁ, que poderá, a seu critério, requisitar cópias para comprovação da prestação do serviço, sendo 

vedada a transferência a agentes de qualquer espécie ou o uso, pela CONTRATADA, além das 

finalidades definidas nos planos da campanha específica. 

2.6.1. Ainda que a CONTRATADA tenha que manter sob a sua guarda os arquivos desenvolvidos na 

execução do contrato, ela deverá entregar ao CONTRATANTE, após o término de cada trabalho, os 

respectivos arquivos finalizados, mediante link para download da pasta gráfica de cada demanda, 

composta por: 

e) Todos os arquivos originais entregues pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ para a 

elaboração do trabalho; 

f) Todos os arquivos finalizados, abertos (editáveis), com os links de imagens/arquivos usados na produção, 

as fontes tipográficas utilizadas e todos os demais vínculos necessários para reedições e/ou reproduções; 

g) Todos os arquivos finalizados, fechados e acompanhados das especificações técnicas para impressão, 

quando pertinente; 
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h) Todos os arquivos fechados deverão ser entregues nas versões: PDF em alta resolução (com marca de corte 

para impressão gráfica) e PDF em baixa resolução (para disseminação via mídias digitais). 

3.1. A execução dos serviços listados na Cláusula Segunda deste instrumento constituirá mera expectativa 

Da empresa a ser contratada, uma vez que os serviços serão executados, exclusivamente, sob demanda 

do CONTRATANTE. 

 

22.1. Todas as atividades necessárias à execução do contrato deverão ser realizadas em espaços físicos 

e instalações da CONTRATADA, preferencialmente em Cametá/PA. 

22.2. As reuniões para repasse e alinhamento de informações necessárias à execução dos serviços serão 

realizadas de forma remota ou presencial, sendo, nesse caso, preferencialmente, na sede do 

CONTRATANTE ou em local onde este determinar. 

22.3. A prestação de serviços terá abrangência municipal e estadual, podendo incluir ações locais, em 

campanhas específicas. 

23.1. A execução dos serviços será feita sob demanda, com o acompanhamento e  supervisão do 

Departamento de Comunicação (DECOM) da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ.  

23.2. A CONTRATADA deverá dedicar seu melhor esforço e trabalhar em estreita colaboração com 

a DECOM, de modo a assegurar que a Comunicação Publicitária alcance os objetivos pretendidos e que 

o CONTRATANTE obtenha o melhor retorno do seu investimento em publicidade, seja sob a forma de 

resultados quantificáveis, seja pela agregação contínua de valor à sua marca, conceito ou ideia. 

23.3. Para assegurar agilidade e cumprimento de prazos no atendimento às demandas, caso a 

CONTRATADA não possua escritório em Cametá/PA, deverá constituí-lo, em até 30 (trinta) dias após 

a assinatura do contrato, com infraestrutura adequada para a execução do objeto do contrato, com equipe 

experiente nas respectivas funções e em quantidade adequada para prestar os serviços previstos nessa 

licitação, assim minimamente definida: 

i) 1 (um) Diretor(a) de Conta 

j) 1 (um) Profissional de Atendimento exclusivo para a conta 

k) 1 (uma) dupla de criação 

l) 1 (um) Profissional de Criação/Produção para Comunicação Digital e Web 

m) 1 (um) profissional de mídia 

n) 1 (um) profissional de Planejamento 

o) 1 (um) Arte-Finalista / Designer Gráfico 

p) 1 (um) Executivo Administrativo-Financeiro 

23.4. A CONTRATADA deverá indicar o seu profissional de atendimento em até 7 (sete) dias  corridos 

22. CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DE SUA 

ABRANGÊNCIA 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

23. CLÁSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E ESTRUTURA DA 

CONTRATADA 
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após assinatura do contrato, para atendimento às demandas do CONTRATANTE. 

23.5. Caso a CONTRATADA não possua escritório em Cametá/PA, ao menos o profissional de 

atendimento e a dupla de criação deverão estar, obrigatoriamente, lotados no escritório de Cametá/PA. 

23.6. O CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de qualquer profissional da equipe técnica 

da CONTRATADA, sem qualquer ônus, caso entenda que o profissional não esteja desempenhando 

adequadamente seu papel. Nesse caso, a CONTRATADA terá o prazo de até 07 (sete) dias corridos para 

disponibilizar um novo profissional de experiência equivalente ou superior. 

23.7. A CONTRATADA, ao ser demandada para prestar qualquer serviço que envolva fornecedores, 

deverá apresentar proposta de preços de serviços de terceiros, que ficará sujeita à aprovação do 

CONTRATANTE. Será verificada a sua compatibilidade com os preços  de mercado e com as cláusulas 

contratuais, sendo a remuneração devida em conformidade com a proposta aprovada. 

23.8. Como regra de comprovação de pesquisa de preço dos serviços que não sejam de natureza interna 

à agência e que forem realizados com intermediação da empresa contratada, sob autorização e supervisão 

do CONTRATANTE, para fins de execução da comunicação publicitária deste, a CONTRATADA 

deverá apresentar, no mínimo, 03 (três) orçamentos obtidos entre empresas que atuem no mercado do 

ramo do fornecimento pretendido. Os orçamentos deverão estar em conformidade com

 os padrões estabelecidos pelo CONTRATANTE. 

 

 

 

24.1. A demanda dos serviços objeto do presente instrumento será formalizada por meio de  Ordem de 

Serviço, a ser emitida e encaminhada pelo CONTRATANTE à CONTRATADA. 

24.1.1. A Ordem de Serviço assinada pela CONTRATADA deverá ser devolvida ao CONTRATANTE 
no prazo máximo de 01 (um) dia útil, o que poderá ser feito por e-mail ou por outro sistema eletrônico, 

a critério do CONTRATANTE. 

24.2. Os prazos de referência para execução dos serviços internos, provenientes deste instrumento, 

serão os seguintes: 
 

 
ITEM 

 
SERVIÇOS 

PRAZOS 
MÁXIMOS 

(em dias úteis) 

 
1 

Criação de campanhas pontuais (datas comemorativas etc.), contemplando 

ou não peças gráficas, banners para mídias sociais e planos de mídia, 

quando pertinente. 

 
7 (sete) dias 

 
2 

Criação de campanhas voltadas para públicos específicos, incluindo 

estratégia de divulgação, peças gráficas e eletrônicas (VT e Spot) e plano de 

mídia, quando pertinente. 

 
12 (doze) dias 

 

3 

Criação de campanhas institucionais, de veiculação ampla,  incluindo a 

estratégia de divulgação, peças gráficas e eletrônicas (VT e Spot), posts 

(formato de imagem, vídeo, texto, áudio ou todos eles juntos) e plano de 

mídia. 

 
15 (quinze) 

dias 

24. CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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4 

Criação e arte-finalização de campanhas digitais, hotsite / banners  digitais 

/ e-mail marketing, incluindo plano de mídia, quando pertinente). 

10 (dez) dias 

5 
Criação e arte-finalização de peças avulsas, tais como anúncios,  folhetos, 

cartões, banners e afins. 

3 (três) dias 

6 
Criação e arte-finalização de peças gráficas como infográfico, folders e 

afins. 

5 (cinco) dias 

7 Criação e arte-finalização de peças digitais avulsas 2 (dois) dias 

8 Criação e arte-finalização de hotsite 5 (cinco) dias 

9 
Produção de audiovisual com duração de até 60 (sessenta) segundos, 

incluindo roteiro e produção. 

10 (dez) dias 

10 
Produção de audiovisual com duração acima de 60 (sessenta) 

segundos, incluindo roteiro e produção. 

15 (quinze) 

dias 

 
24.3. Os prazos referenciais serão contados a partir da data de recebimento, pela 

CONTRATADA, da Ordem de Serviço (ou outro documento equivalente).  
 

24.3.1. Caso seja necessário ampliar o prazo de entrega, a CONTRATADA deverá formalizar o pedido 

com a devida justificativa, cabendo à DECOM analisar e, se for o caso, redefinir os prazos em acordo 

com a CONTRATADA. 

24.3.2. Os prazos referenciais de execução poderão ser reduzidos, sem custo adicional para o 

CONTRATANTE, mediante acordo entre as partes, em caso de comprometimento da imagem 

institucional do CONTRATANTE. 

24.4. O não atendimento reiterado aos prazos exigidos será interpretado como descumprimento 

contratual, podendo ensejar as penalidades cabíveis. 
 
 

 

25.1. Para cada demanda, os serviços deverão ser executados conforme a Ordem de Serviço  

encaminhada à CONTRATADA, bem como estar condizentes com o briefing apresentado e acordado 

entre as partes em reunião de serviço. 

25.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com o  briefing ou 

quando reprovado pela DECOM, por não atender à necessidade de comunicação, devendo a 

CONTRATADA providenciar a correção às suas expensas, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas neste instrumento. 

25.3. O prazo máximo para correção dos serviços considerados inadequados será de 03 (três) dias 

corridos para serviços simples, 05 (cinco) dias corridos para serviços de média complexidade e de 10 

(dez) dias corridos para serviços de maior complexidade, contados a partir da data de recebimento da 

notificação pela CONTRATADA. 
 
 

 

26.1. A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços objeto desta contratação, atentando, sempre, 

25. CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CRITÉRIOS DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

26. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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para a boa qualidade, obrigando-se, ainda, a: 

26.1.1. Responsabilizar-se por todos os custos e despesas referentes à execução dos serviços, tais como 

como salários, alimentação, transporte e hospedagens de seus empregados ou prepostos, não cabendo ao 

CONTRATANTE quaisquer ônus decorrentes da realização dos serviços ora contratados; 

26.1.2. Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos que comprovadamente forem causados direta ou 

indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na prestação dos 

serviços. A fiscalização do CONTRATANTE não diminui nem substitui a responsabilidade da 

CONTRATADA; 

26.1.3. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

previdenciária, acidentária, tributária, administrativa, civil ou penal, relacionada à execução dos serviços 

previstos neste contrato; 

26.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados ou 

prepostos quando em serviço, executando o objeto desta contratação, de acordo com as leis trabalhistas 

e previdenciárias e demais exigências legais para o exercício das atividades; 

26.1.5. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 

contribuições ou emolumentos federais, estaduais, distritais e municipais, e seguros, que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto do contrato, apresentando os respectivos comprovantes, quando 

solicitados pelo CONTRATANTE, devendo observar estritamente as leis relativas a essas 

obrigações/direitos; 

26.1.6. Responsabilizar-se, em caráter exclusivo, pela execução dos serviços objeto do contrato; 

26.1.7. Notificar o CONTRATANTE, por escrito e imediatamente, qualquer anormalidade  ocorrida 

quando da prestação dos serviços; 

26.1.8. Atender a todas as formalidades legais, relativas à Legislação Trabalhista, Social e 

Previdenciária, respondendo perante os órgãos competentes por todos os encargos sociais decorrentes 

das relações de trabalho mantidas com seus empregados; 

26.1.9. Assumir por si, seus diretores, empregados ou terceiros contratados, o polo passivo das demandas 

judiciais ou extrajudiciais, decorrentes da execução do contrato, desde o início  até a sua finalização, 

isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade derivada; 

26.1.10. Responder, perante os fiscos Federal, Estadual e Municipal, por todos os impostos, taxas 

e posturas, incidentes sobre os serviços ora contratados, correndo por sua  única e exclusiva 

responsabilidade toda multa ou sanção decorrente de infrações legais; 

26.1.11. Manter atendimento contínuo em horário comercial; 

26.1.12. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do 

CONTRATANTE, quando da prestação dos serviços, mantendo seus empregados identificados por 

crachá, observando, ainda, as normas internas de segurança; 

26.1.13. Arcar com a despesa decorrente de atos praticados por seus empregados nas dependências 

do CONTRATANTE, durante a execução do contrato; 

26.1.14. Cumprir rigorosamente os prazos para prestação dos serviços demandados pelo 

CONTRATANTE, as demais normas expressas no instrumento contratual e as demais  exigências e 

disposições constantes da NT e demais documentos inerentes ao processo de licitação, bem como de sua 
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Proposta; 

26.1.15. Fornecer ao CONTRATANTE ou a seu preposto toda e qualquer informação e/ou 

esclarecimento solicitado sobre o objeto da contratação, bem como facilitar a fiscalização da execução do 

objeto do contrato; 

26.1.16. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante celebração de Termo Aditivo, os 

acréscimos que se fizerem necessários pelo CONTRATANTE, no montante de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com legislação vigente;  

26.1.17. Emitir as faturas, notas fiscais, recibos, ordens de serviço ou outros documentos  contábeis 

de despesas em nome do CONTRATANTE e entregar ao Fiscal do Contrato até o último dia útil do mês 

em que os serviços foram prestados; 

26.1.17.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá especificar o número do Processo Administrativo e  da 

Concorrência correspondentes, bem como ser emitida com o mesmo CNPJ da proposta/documentos de 

habilitação, apresentados na Licitação; 

26.1.18. Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações  

assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e respectivo 

contrato; 

26.1.19. Substituir ou refazer o serviço solicitado, quando em desacordo com as especificações 

definidas pelo CONTRATANTE ou quando considerado não satisfatório, conforme prazos previstos 

neste instrumento e assumir despesas decorrentes, caso ocorram; 

26.1.20. Não transferir a qualquer título os serviços contratados, ou seja, subcontratar, 

subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado, sem a prévia autorização, 

por escrito, do CONTRATANTE, não se eximindo de suas responsabilidades e/ou obrigações derivadas 

do contrato. A eventual fusão, cisão ou incorporação deverão ser objeto de comunicação formal ao 

CONTRATANTE, para registro em termo aditivo ao presente instrumento, e desde que não afetem a boa 

execução da avença; 

26.1.21. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida na conta 

bancária, endereço para recebimento de correspondências e outras informações necessárias ao 

cumprimento do contrato; 

26.1.22. Abster-se de fazer qualquer menção por escrito ao nome ou tampouco divulgar a imagem 

do CONTRATANTE para fins de publicidade própria, sem sua prévia e expressa autorização, sob pena 

de responder judicialmente; 

26.1.23. Aceitar a fiscalização dos serviços, por parte do CONTRATANTE, em todos os aspectos; 

26.1.24. Apresentar, quando solicitada pelo CONTRATANTE, toda a documentação referente ao 

pagamento dos salários, encargos sociais, previdenciários e fiscais dos empregados e prepostos, 

incidentes sobre a prestação dos serviços objeto dessa Nota Técnica e respectivo contrato; 

26.1.25. Executar com zelo e efetividade, de acordo com as especificações e os padrões de 

qualidade exigidos pelo CONTRATANTE, todas as atividades previstas neste instrumento; 

26.1.26. Prestar os serviços solicitadas pelo CONTRATANTE, na quantidade, qualidade,  preço, 

prazos e demais condições e especificações constantes neste contrato; 

26.1.27. Para os serviços que não sejam de natureza interna da CONTRATADA, mas que tenham 
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a finalidade de execução da comunicação publicitária objeto deste contrato, e que  forem realizados com 

sua intermediação, será necessária a autorização e supervisão do CONTRATANTE, mediante a 

apresentação de no mínimo 03 (três) orçamentos, obtidos entre  empresas que atuem no mercado do ramo 

do fornecimento pretendido, para fins de pesquisa de preço. Os orçamentos apresentados deverão estar 

em conformidade com os padrões    recomendados pelo CONTRATANTE; 

26.1.28. Essa exigência não se aplica aos serviços de mídia. Nesse caso, os custos e as  despesas de 

veiculação apresentados ao CONTRATANTE para pagamento deverão estar acompanhados da 

demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos negociados 

e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como  de relatório de checagem de veiculação; 

26.1.29. A CONTRATADA só poderá reservar e/ou comprar espaço ou tempo publicitário junto 

aos veículos de divulgação, por conta e por ordem do CONTRATANTE, se tiver sido expressamente 

autorizada para tal; 

26.1.30. Salvo prévia e expressa estipulação em contrário, a CONTRATADA deverá absorver o 

custo dos serviços internos e/ou externos de pesquisas regulares de audiência, auditoria de circulação e 

controle de mídia, disponíveis no mercado, necessários à prestação de serviços de controle da verba do 

CONTRATANTE; 

26.1.31. A contratação de serviços que não sejam de natureza interna da agência, tais como 

serviços de fotografia, filmagem, produção de vídeo, veiculação de mídia impressa e/ou televisiva, entre 

outros, deverá ser previamente autorizada pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá emitir 

relatório com a descrição dos serviços prestados, que deverá estar acompanhado da demonstração do 

valor devido aos fornecedores (com tabela de preços, descontos negociados, pedidos de inserção, 

relatório de checagem de inserções, entre outras comprovações possíveis) para fins de comprovação da 

contratação e para trazer subsídios para a fiscalização dos serviços; 

26.1.32. Fazer o controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) por meio de relatório 

com comprovação das veiculações. Para as veiculações em mídias de massa, tais como TV aberta e por 

assinatura, rádio, jornal, revista e internet, disponibilizar relatório de comprovação das veiculações 

respectivas, produzido por empresa independente e especializada em aferição ou auditoria de veiculação 

de mídia, quando possível; 

26.1.33. Os serviços descritos na Cláusula Segunda deste instrumento, bem como outros  previstos 

no contrato, não esgotam as possibilidades de atividades que poderão ser demandadas à 

CONTRATADA, que deverá prestar, para cumprimento do contrato, todo serviço solicitado pelo 

CONTRATANTE, que esteja incluído no âmbito de atuação das agências de publicidade; 

26.1.34. A CONTRATADA negociará sempre as melhores condições de preço, até os percentuais 

máximos, para os direitos de imagem de som e de voz de profissionais do setor artístico e sobre obras 

consagradas, nos casos de reutilização de peças publicitárias pelo CONTRATANTE; 

26.1.35. A CONTRATADA fará constar, em destaque, todos os orçamentos de produção de peças, 

os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) consagrada(s) incorporada(s) à peça e os 

de cessão dos demais direitos;  

26.1.36. A CONTRATADA garantirá a transferência ao CONTRATANTE de toda e qualquer 

vantagem obtida nas negociações de preços e/ou condições de pagamento junto a veículos e a 

fornecedores; 

26.1.37. Entregar ao CONTRATANTE, mensalmente ou conforme cronograma de execução 
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aprovado, relatório das despesas de produção e veiculação autorizadas para cada  campanha realizada, 

além de relatório dos serviços em andamento, com os dados mais relevantes para avaliação de seu estágio 

de desenvolvimento; 

26.1.38. Com o objetivo de tornar transparentes os entendimentos havidos e também para que 

ambas as partes tomem as providências necessárias ao desempenho de suas tarefas e responsabilidades, 

a CONTRATADA deverá registrar em Relatório de Atendimento todas as reuniões de serviço realizadas 

com o CONTRATANTE, devendo enviar-lhe esses relatórios no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 

após a sua realização; 

26.1.39. Se houver incorreção no registro dos assuntos tratados, o CONTRATANTE solicitará a 

necessária correção, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento do 

respectivo relatório; 

26.1.40. Responder perante o CONTRATANTE e terceiros, em função dos serviços sob sua 

responsabilidade, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou  omissão, na veiculação 

de publicidade, ou por erro que tenha cometido durante a execução dos serviços objeto deste 

instrumento; 

26.1.41. 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 o 

CONTRATANTE; 

26.1.42. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de 

proteção da propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais,  relacionadas com os 

serviços objeto deste contrato; 

26.1.43. Ceder ao CONTRATANTE os direitos autorais dos produtos de comunicação e peças 

publicitárias que vier a produzir em decorrência do contrato firmado, sem qualquer remuneração 

adicional ou especial, mesmo após o término da vigência do contrato; 

26.1.44. Ceder ao CONTRATANTE os direitos patrimoniais de uso das ideias, 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; 

26.1.45. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, 

para execução dos serviços objeto deste instrumento, bem como responder por todos os efeitos desses 

contratos perante terceiros e o próprio CONTRATANTE; 

26.1.46. Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer 

dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação do CONTRATANTE, ficando 

o não cumprimento desse item sujeito às penalidades cabíveis, sem prejuízo de possíveis indenizações por 

perdas e danos previstos na legislação ordinária;  

26.1.47. Observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/21018) 

na execução das atividades. 
 
 

 

27.1. Competirá ao CONTRATANTE: 

27. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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27.1.1. Designar empregado para acompanhar, fiscalizar e conferir a execução do objeto contratual, 

fazendo o necessário para que a CONTRATADA possa executar a prestação dos serviços dentro das 

normas estabelecidas neste contrato; 

27.1.2. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações nas quais estejam previstas 

atividades inerentes à prestação dos serviços e/ou realização de reuniões, desde que devidamente 

identificados; 

27.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham a ser  solicitados 

pelo representante da CONTRATADA; 

27.1.4. Recusar o recebimento do serviço em desacordo com as especificações constantes neste 

instrumento e nos demais documentos relativos ao processo de contratação. 

27.1.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente e por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas na prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas   corretivas 

necessárias; 

27.1.6. Solicitar a substituição de qualquer profissional da equipe técnica da CONTRATADA 
caso entenda que ele não está desempenhando adequadamente seu papel. 

27.1.7. Solicitar à CONTRATADA a correção dos relatórios de Atendimento, relatórios de Despesas de 

produção e veiculação autorizadas ou relatórios de Serviço se houver erros no registro dos assuntos 

tratados/despesas autorizadas/serviços demandados, no prazo máximo  de 02 (dois) dias úteis, a contar da 

data do recebimento do respectivo relatório; 

27.1.8. Solicitar à CONTRATADA a correção da nota fiscal de serviços, quando apresentar erros em 

relação ao que estabelece este instrumento; 

27.1.9. Efetuar os devidos pagamentos, na forma e nos prazos estipulados no instrumento convocatório 

e neste contrato, desde que atendidas todas as formalidades previstas, ou indicar as razões da recusa; 

27.1.10. Acompanhar a CONTRATADA quanto à manutenção dos requisitos de habilitação 

durante toda a vigência do contrato; 

27.1.11. Aplicar à CONTRATADA, quando for o caso, as penalidades regulamentares e 

contratuais; 

27.1.12. Observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/21018) na 

execução das atividades.  
 

 

28.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pelo 

CONTRATANTE, pertencente ao Departamento de Comunicação (DECOM), que anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste. 

28.2. O fiscal do contrato indicado pelo CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a prestação 

do serviço informará à CONTRATADA todas as ocorrências relacionadas com a execução de seus 

serviços, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, em 

qualquer etapa da execução de serviços. 

28.3. Para o acompanhamento da prestação do serviço, a cada demanda (Ordem de Serviço ou outro 

28. CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 
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documento equivalente emitido) a CONTRATADA deverá emitir relatório, relacionando os serviços 

prestados, que deverá estar acompanhado da demonstração do valor devido aos fornecedores (com tabela 

de preços, descontos negociados, pedidos de inserção, relatório de checagem de inserções, entre outras 

comprovações possíveis), se for o caso. 

28.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a efetividade dos serviços inerentes à 

execução do contrato, inclusive por meio de pesquisas junto a fornecedores, cooperativas, empresas 

parceiras e o público em geral. 

28.5. A fiscalização de que trata este item não excluirá e nem reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, tampouco por 

danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de ato ilícito ou outra irregularidade 

praticada na execução do contrato, ficando certo que, na ocorrência destes, não implicará 

corresponsabilidade do CONTRATANTE. 
 
 

 

11.1 O valor do presente contrato está estimado em até R$ 1.8000.000,00 (hum milhão e oitocentos 

mil reais) e será executado de acordo com as especificações constantes neste instrumento, sob demanda 

do CONTRATANTE, de modo que a execução total do valor previsto se constitui de  mera expectativa. 

11.2 Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis e inclusos dos tributos em geral, de modo que a 

contratação global, incluídos os tributos/impostos, perfaz o montante global de até R$ 1.800.000,00 

(hum milhão e oitocentos mil reais ). 

11.3 O CONTRATANTE, por sua natureza jurídica, está impedido de realizar qualquer tipo de 

pagamento antecipado. 

11.4. Os valores dos serviços serão aqueles consignados na proposta da CONTRATADA e não 

poderão ser alterados durante todo o período de vigência do contrato, considerando-se inclusos todos os 

tributos e demais encargos de responsabilidade daquela, restando claro que  a CONTRATADA não poderá 

repassar ao CONTRATANTE o pagamento de tributos e outros encargos. 

11.5. A impossibilidade de reajuste sobre os valores contratados considera a peculiaridade da 

remuneração da CONTRATADA, que constitui em percentagem sobre os custos dos trabalhos 

aprovados, descabendo igualmente compensação financeira, salvo a da tabela referencial de custos em 

real do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará. 

11.6. Qualquer atualização nos preços de referência da tabela do SINDICATO deverá ser comunicada 

ao CONTRATANTE e os novos valores da tabela reajustada poderão ser  adotados na execução do 

contrato somente após 15 (quinze) dias do comunicado formal da CONTRATADA ao Gestor do 

Contrato. 

11.7. Os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à execução satisfatória dos 

serviços. 

11.8. Os pagamentos serão efetuados à medida que os serviços requisitados forem entregues, mediante 

apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) de serviço, da(s) Ordem(ns) de Serviço, acompanhados 

do relatório e da(s) demonstração(ões) do valor devido a fornecedor(es). 

29. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
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11.8.1. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ão) especificar o número do Processo Administrativo e da 

Concorrência correspondentes; ser emitida(s) pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação; conter o 

detalhamento do serviço prestado, de acordo com as informações contidas na Ordem de Serviço; 

expressar o valor em moeda corrente nacional, de acordo com o serviço prestado e em conformidade 

com o estipulado na proposta de preços da CONTRATADA, considerando inclusos os impostos, 

salários, benefícios, taxas, garantias, seguros, transporte de qualquer natureza, hospedagens, despesas 

administrativas, encargos sociais, previdenciários e fiscais, lucro e quaisquer outras  despesas inerentes ao 

cumprimento da obrigação. 

11.8.2. O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da(s) 

respectiva(s) nota(s) fiscal(is), com a devida a posição do atesto do fiscal do contrato, acompanhada(s) 

da(s) Ordem(ns) de Serviço ou outro documento equivalente assinado(s), mediante crédito do valor 

devido, na conta corrente da CONTRATADA. 

11.8.3. Os documentos fiscais/faturas não aprovados pelo CONTRATANTE serão devolvidos, 

juntamente com os motivos de sua rejeição, para que sejam providenciadas as correções necessárias, 

reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento a partir de sua reapresentação, sem qualquer tipo 

de correção monetária. 

11.9. O pagamento será realizado mediante o cumprimento ou adimplemento de todas as obrigações 

previstas no edital e respectivo contrato, sem prejuízo das sanções previstas. 

11.10. Para liquidação dos valores relativos à aquisição dos bens e/ou prestação de serviços será ainda 

observado o que segue:  

d) O CONTRATANTE se resguarda o direito de suspender o pagamento, sem qualquer ônus para 

si, no caso de não serem prestados os serviços nos exatos moldes especificados, conforme especificações 

descritas no edital e que foram propostas, aceitas e contratadas; 

e) O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores referentes às penalidades 

devidas pela CONTRATADA, em razão de descumprimento das cláusulas  contratuais, nos termos do 

contrato; 

f) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação  qualquer 

obrigação exigível para com o CONTRATANTE, sem que isso gere direito a  reajustamento de preços 

ou a correção monetária. 

11.11. O não cumprimento de quaisquer obrigações contratuais ou legais sujeitará a CONTRATADA 

às penalidades previstas em lei e/ou em regulamento interno e/ou em contrato. 

11.12. Ocorrendo eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo   CONTRATANTE 

e de forma injustificada, o valor devido à CONTRATADA deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 

que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP 

Onde: 
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I = Índice de atualização financeira, calculado da seguinte forma: I = (TX/100) / 365 TX = 

Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
 
 

 

12.1. A despesa com o objeto deste contrato correrá por conta do orçamento do 

CONTRATANTE, conforme a seguinte classificação: 
 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conforme Edital 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conforme Edital 

 
 

13.1. O contrato terá início a partir da data de sua assinatura, com vigência de 12 (doze)  meses, 

podendo, a critério das partes, ser prorrogado, mediante termo aditivo, não podendo ultrapassar o limite 

máximo legal de 60 (sessenta) meses. 

13.2. Qualquer alteração sobre a execução do contrato deverá ser realizada por meio de  termo 

aditivo. 
 
 

 

14.1. A assinatura do presente instrumento jurídico evidencia o conhecimento dos princípios 

fundamentais e éticos que norteiam a conduta dos dos serviços públicos oferecidos pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMETÁ se  relacionem ou que em seu nome atuem, bem como evidencia a anuência 

de todos as condições previstas na Nota Técnica, independentemente de transcrição. 

14.2. Das práticas de integridade - Para a execução deste contrato originário e seus aditivos, as 

partes coincidem no fiel cumprimento da Lei Federal n.º 12.846/13, ao tempo que declaram, 

reciprocamente, não aceitar, dar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta 

própria quanto através de outrem, qualquer vantagem, financeira ou não financeira, benefícios ou 

posições que, de forma direta ou indireta, envolvam o objeto deste contrato, o que se estende aos seus 

prepostos e colaboradores, internos ou externos, e que implique o descumprimento de quaisquer das 

regras da referida lei ou de qualquer outra relacionada com o combate de práticas de corrupção. 

14.3. A prática de quaisquer dos atos descritos na cláusula acima implicará na caracterização de 

inadimplemento grave, sujeitando a parte infratora à imediata rescisão do presente  instrumento e ao 

pagamento das perdas e danos porventura aplicáveis, sem prejuízo das demais penalidades e 

consequências estabelecidas neste contrato e na Lei. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA PMC E  DE 
SEU CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA: 
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14.4. As Partes garantem que nenhum pagamento será feito a autoridades, governantes, funcionários 

públicos, membros de partidos políticos ou profissionais da iniciativa privada, pela  CONTRATADA, em 

nome das partes, sem sua prévia e expressa aprovação. 

14.5. A ineficácia ou nulidade de qualquer previsão deste Contrato não implicará em nulidade ou 

ineficácia do que for válido, o que continuará em pleno vigor tal como pactuado. Em tais casos, as Partes 

se comprometem a negociar de boa-fé uma solução que permita atingir os objetivos da previsão anulada 

ou considerada ineficaz. 

14.6. As Partes devem declarar que: 

a) Exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente a elas aplicável e que  detêm as 

aprovações necessárias à celebração deste contrato e ao cumprimento das obrigações nele previstas.  
 

 

14.7. b) Não utilizam trabalho ilegal e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao 

escravo ou de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as disposições 

da Consolidação das Leis do Trabalho 
 

15.1. No caso de atraso injustificado da CONTRATADA em executar os serviços contratados  ou, ainda, 

de inadimplemento de qualquer obrigação contratual sujeitará a CONTRATADA, a critério do 

CONTRATANTE, à aplicação das seguintes penalidades: 

d) Advertência; 

e) Multa, sem prejuízo de eventuais danos materiais e/ou morais; 

f) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

15.2. O atraso desproporcional e não justificado no início ou na execução da prestação dos serviços 

implicará multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do valor da respectiva 

Ordem de Serviço. 

15.3. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para 

apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

15.4. O prazo máximo para recolhimento da multa aplicada será de até 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento da intimação pela CONTRATADA. 

15.5. As penalidades previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

15.6. O valor das multas aplicadas será descontado do pagamento e, se for o caso, cobrado 

judicialmente. 

15.7. A inobservância das disposições contidas neste instrumento, bem como a ocorrência de situações 

indesejadas na execução do contrato ensejará a cobrança de penalidades, mediante notificação à 

CONTRATADA. 

15.8. As multas serão cobradas sem prejuízo da ação judicial, cabível, podendo ensejar, inclusive, a 

rescisão do contrato por descumprir de obrigação. A rescisão não isenta a CONTRATADA da ação 

judicial cabível, em caso de prejuízo ao CONTRATANTE. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES: 
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16.1. A inexecução, total ou parcial, pela CONTRATADA, do previsto neste Contrato, dará ao 

CONTRATANTE o direito de considerá-lo rescindido, mediante notificação prévia, 

independentemente de qualquer providência judicial ou extrajudicial, sujeitando-se a CONTRATADA 
às sanções previstas, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, especialmente se 

houver: 

i) Descumprimento de cláusulas deste Contrato;  

j) Cumprimento irregular de cláusulas deste Contrato; 

k) Cometimento reiterado de falhas na sua execução; 

l) A decretação de falência, pedido de recuperação judicial ou a instauração de  insolvência civil, 

a dissolução judicial ou a liquidação extrajudicial da CONTRATADA; 

m) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a prévia autorização do 

CONTRATANTE; 
n) A cessão ou transferência total ou parcial de obrigações, sem a prévia autorização do 

CONTRATANTE; 

o) A cisão, fusão ou incorporação, realizada sem a devida comunicação por escrito ao 

CONTRATANTE e/ou que afete a boa execução deste contrato; 

p) Dissolução da sociedade. 
 

Parágrafo único: Além das condições estipuladas no caput, ante a falta de interesse da 

CONTRATANTE na continuidade na prestação dos serviços, caberá resilição contratual do presente 

instrumento, no todo ou em parte, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, dando a plena quitação 

do contrato até a data da rescisão. 

 

 

17.1. As Partes estão de acordo e reconhecem a validade da assinatura eletrônica simples e/ou assinatura 

com certificado digital, para todos os fins de direito, desde que realizadas por  meio de plataforma de 

Autoridade Certificadora, bem como reconhecem ainda a validade de assinatura híbrida, ou seja, ainda 

que qualquer das Partes ou das testemunhas assinem fisicamente, não ensejará na invalidade de 

assinatura daqueles que assinarem eletrônica ou digitalmente, ainda que estabelecidas com assinatura 

eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida 

Provisória nº 2.200/2001 em  vigor no Brasil. 
 

 

18.1. A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude 

dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em   decorrência da execução do 

objeto sem autorização por escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/CONTRATANTE, 

sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos. 

 

Parágrafo primeiro - A este instrumento se aplicarão, no que couber, as disposições da lei nº 

13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD”) e outras que vieram a alterá-la, em especial 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E DA POLÍTICA DE 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
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quanto ao uso e guarda dos dados pessoais e equivalente, obtidos nas atividades  a serem executadas, 

alinhado à publicação do presente instrumento nos termos do Decreto n.º 7.724/2012 e alterações. 

 

Parágrafo segundo - A CONTRATADA será exclusivamente responsabilizada pelos eventuais 

ilícitos causados a partir do descumprimento das disposições contidas na LGPD e outras normas 

correspondentes, sendo lícito ao CONTRATANTE o direito irrestrito de regresso caso seja demandada 

em ação judicial ou extrajudicial por ato praticado por   representante da CONTRATADA. 

 

Parágrafo terceiro - O descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta seção, poderá   ocasionar 

a aplicação das sanções previstas neste contrato, sem prejuízo de o CONTRATADO submeter-se às 

medidas judiciais cabíveis. 
 

 

19.1. Do caráter de eventualidade - Os serviços ora contratados terão caráter de eventualidade, 

não havendo entre as partes qualquer subordinação profissional. Trata-se de instrumento contratual 

regido pela Lei 8.666/93 do  CONTRATANTE e, supletivamente, pela lei civil, não se deduzindo  a favor 

dos profissionais da CONTRATADA, vínculo empregatício em relação ao CONTRATANTE, sob 

qualquer aspecto ou reflexo. 
 

 
 

20.1. As partes elegem o o Foro de Cametá, como o único apto a  resolver qualquer assunto decorrente 

desta contratação. 

 

20.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, firmam as 

partes o presente contrato, perante as testemunhas que também assinam o presente instrumento, que a 

tudo assistiram, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Cametá/PA, XX de XXXXXXXXXXXX de 2022. 

 

 

 

 
(assinado eletronicamente) 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 
CONTRATANTE 

(assinado eletronicamente)  

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 

 

 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
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TESTEMUNHAS: 
 

(assinado eletronicamente) 

 

1. Nome: xxxxxxxxxxxxxxx 

CPF n.º xxxx.***.***-xxx 

xxx@xxxxxxxxx.xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

 

(assinado eletronicamente) 

 

2. Nome: xxxxxxxxxxxx 

CPF n.º xxxx.***.***-

xxx 

xxx@xxxxxxxxx.xxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ANEXO I – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

1. O presente Anexo faz parte integrante e indissociável do instrumento originário e descreve as 

atribuições da CONTRATADA e CONTRATANTE no tratamento de dados pessoais, de acordo com 

Lei n. 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”, ou “LGPD”), conforme abaixo. 

1.2. Para fins do presente instrumento, os termos “Dado Pessoal”, “Dado Pessoal Sensível”, 

“Controlador”, “Titular”, “Tratamento” “Uso compartilhado de dados”, “Transferência internacional de 

dados”, independentemente de estarem no plural ou singular, deverão ser lidos e interpretados de acordo 

com a Lei Federal n. 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”). 

1.3. As partes se comprometem a instituir e manter um programa abrangente de segurança e  governança 

de privacidade e proteção de dados pessoais, com medidas para proteger as informações pessoais 

tratadas. Esse programa deverá estabelecer controles técnicos e     administrativos apropriados para garantir 

a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Dados Pessoais objeto de Tratamento, além de 

garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e demais normas que versem sobre 

privacidade e proteção de dados pessoais vigentes. 

1.3.1 Ainda, as partes comprometem-se a observar e cumprir normas e procedimentos exarados pela 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no âmbito do Tratamento de Dados   realizado. 

1.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA tratarão os dados pessoais de maneira que não violem 

a finalidade e as obrigações contratuais descritas no Contrato e respectivos termos aditivos, neste Anexo 

ou outras definidas por meio de aditivos contratuais. 

1.5. Os Dados Pessoais podem ser coletados e compartilhados, em decorrência da execução do objeto do 

presente instrumento e respectivo instrumento contratual, e serão consideradas  cada uma das Partes 

Controladoras com relação as suas atividades de Tratamento. 

1.6. Como Controladoras, quando as Partes realizarem atividade de Tratamento que não tenham relação 

com o objeto do Contrato, a respectiva atividade, consequentemente, não terá qualquer vinculação com 

este instrumento e com as obrigações aqui contidas. Em tais casos, a Parte que realizar referida 

modalidade de Tratamento será considerada única Controladora e, portanto, única responsável pelas 

medidas de conformidade e adequação à LGPD, ficando a outra Parte livre de qualquer obrigação ou 

responsabilidade. 

1.7. A CONTRATADA poderá solicitar aos servidores da Prefeitura Municipal de Cametá, 

diretamente, que preencham determinados documentos necessários ao desdobramento das atividades, os 

quais não deverão ser utilizados pela CONTRATADA para outra finalidade que não seja a de 

compartilhamento com a CONTRATANTE para a viabilização da respectiva contratação. 

1.8. As partes obrigam-se a não divulgar, vender, ceder, alugar ou de outra forma utilizar os dados 

compartilhados de uma a outra para finalidade diversa daquela determinada no objeto  do Contrato ora 

firmado. 

1.9. As partes obrigam-se nos limites de suas obrigações e atribuições a auxiliarem-se mutuamente na 

confecção de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, notificações e/ou outros documentos 

relacionados ao Tratamento realizado em virtude do presente Contrato. 

1.10. As partes obrigam-se a atender de imediato ou no prazo previsto em Lei, as solicitações  dos titulares 

de dados pessoais e demais solicitações legais ou regulatórias que sejam por elas recebidas, salvo se 

absolutamente necessário o auxílio da outra parte para tal providência, ou no caso da outra parte ser 

única responsável por determinada atividade de Tratamento. 

1.11. As partes obrigam-se a comunicar uma a outra em caso de recebimento de solicitação de exercícios 

de direitos pelos titulares de dados pessoais. Tal comunicação deverá ocorrer no prazo de até 48 (quarenta 

e oito) horas, através de comunicação para os seguintes e-mails: decon@prefeituradecameta.pa.gov.br 

(CONTRATANTE) e os e-mails dos interlocutores da  CONTRATADA, ou outro que for indicado. 

1.12. As Partes reconhecem que os Dados Pessoais Sensíveis estão sujeitos a um maior rigor  legal e, 

portanto, exigem maior proteção técnica e organizacional. Assim, quando houver operações de 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis, deve ser garantido que as proteções  técnicas apropriadas, aptas 

a manter a integridade, confidencialidade e segurança destas informações sejam implementadas. 

1.13. As Partes comprometem-se a tratar os dados pessoais de crianças e adolescentes – observadas as 

conceituações previstas no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente 

– sempre em seu melhor interesse, colhendo, quando aplicável o consentimento de, ao menos, um dos 

pais ou responsável legal, em observância ao disposto no artigo 14 da Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”). 

1.14. Durante a vigência do Contrato decorrente deste Termo Aditivo, as Partes, na qualidade de 

Controladoras, respeitarão padrões de segurança que garantam a confidencialidade, disponibilidade, 

integridade e resiliência dos sistemas, inclusive, mas não se limitando, ao estabelecimento de controle 

estrito sobre o acesso aos dados pessoais mediante definição de  responsabilidades das pessoas que terão 

acesso e de privilégios de acesso exclusivo para determinados responsáveis, bem como adoção de 

mecanismos de autenticação de identidade e o uso de soluções de gestão dos registros por meio de 

técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados. 

1.15. As Partes possuem ciência da faculdade de conduzir auditorias e autorizam, mediante prévia 

notificação, a condução dessas em seus sistemas e/ou procedimentos internos relacionados ao programa 

interno de privacidade e governança de dados pessoais. Na hipótese de identificação de inconsistências 

ou irregularidades quando da condução das auditorias, deverá a Parte providenciar a imediata 

remediação, comprovando à outra Parte, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito horas), as medidas 

mitigadoras adotadas. 

1.16. A Parte disponibilizará toda a documentação necessária para demonstrar o cumprimento às 

obrigações estabelecidas neste Contrato ou na legislação de proteção de dados aplicável, quando 

necessário. 

1.17. Caso seja necessária a transferência internacional de Dados Pessoais para o cumprimento do 

Contrato, a Parte deverá implementar as medidas de segurança necessárias para a garantia da 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados pessoais  transferidos, bem como informar à 

outra Parte sobre o respectivo compartilhamento. 

1.18. Em caso de incidente de violação de dados pessoais, cujo tratamento é de responsabilidade ou 

estava sob guarda de uma Parte, independentemente do motivo que o tenha ocasionado, deverá a outra 

Parte enviar comunicação à Parte por escrito, certificando- se do recebimento, imediatamente a partir da 

ciência do incidente de violação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) data e hora do 

incidente; (ii) data e hora da ciência; (iii) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; (iv) número 

de Titulares afetados; (v) relação de Titulares afetados pelo vazamento; (vi) dados de contato do 

Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações 

sobre o ocorrido; (vii) descrição das possíveis consequências do acidente; e (viii) indicação de medidas 

que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes. Caso a  Parte não disponha de 

todas as informações ora elencadas no momento de envio da comunicação, deverá enviá-las de forma 

gradual, de forma a garantir a maior celeridade possível, sendo certo que a comunicação completa (com 

todas as informações indicadas) deve ser enviada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir 

da ciência do incidente. 

1.18.1. A seguir, e após ajuste prévio entre as partes, deverá a Parte providenciar (I) a notificação dos 

indivíduos afetados; (ii) a notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados; (iii) A adoção de 

um plano de ação que pondere os fatores que levaram à causa do incidente e aplique medidas que visem 

garantir a não recorrência deste evento. 

1.18.2. Para os incidentes que envolvam Dados Pessoais causados em razão de conduta única e 

exclusiva de uma das Partes, esta ficará responsável por adotar as medidas acima descritas, bem como 

adimplir com eventuais sanções determinadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

1.19. Quando solicitado por uma Parte a outra ou quando da extinção do vínculo contratual e 

obrigacional existente, deverão as Partes devolver os dados pessoais compartilhados em razão das 
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finalidades previamente pactuadas e realizar a exclusão definitiva e permanente dos mesmos. Excetuam-

se os casos em que as partes estiverem obrigadas por Lei ou regulamentação a manutenção dos dados 

pessoais por período superior ao da vigência do presente contrato. 

1.20. Caso uma das Partes seja destinatária de qualquer ordem judicial ou comunicação oficial que 

determine o fornecimento ou divulgação de informações pessoais, deverá notificar a outra  Parte, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o ocorrido, oportunizando a adoção, em tempo hábil de 

medidas legais para impedir ou mitigar os efeitos decorrentes da divulgação dos dados pessoais 

relacionados a esta requisição ou objetos desta. 

1.21. Cada Parte será única responsável por si, pelas empresas que eventualmente utilizar ou incluir 

no processo de tratamento de dados, por seus representantes, prepostos, subcontratados e operadores, 

pelas perdas, danos, e demandas causados a outra parte, e/ou aos Titulares de Dados, na extensão de suas 

ações, omissões ou descumprimento às Leis de proteção de dados aplicáveis nas atividades de tratamento 

decorrentes da execução do objeto do Contrato. 

1.22. Caso as Partes não garantam o tratamento adequado às finalidades deste Contrato e ao 

cumprimento da Lei, ou comprometam a segurança, a confidencialidade e a integridade das informações 

compartilhadas durante a execução do contrato, serão responsáveis pelos seus atos, bem como de seus 

respectivos funcionários, prepostos, representantes legais, contratados ou terceiros para os quais permitiu 

acesso aos dados pessoais. Nesta hipótese, a Parte infratora deverá isentar a Parte inocente de qualquer 

demanda administrativa, judicial ou extrajudicial, bem como ressarcir quaisquer despesas que 

eventualmente a Parte inocente seja obrigada a desembolsar em decorrência de condenações judiciais, 

sanções administrativas, multas, compensações, juros, danos e prejuízos em geral. 

1.23. Não obstante qualquer disposição em contrário às obrigações de ambas as Partes definidas no 

Contrato e Anexo, perdurarão enquanto continuarem a ter acesso estiver na posse, adquirirem ou 

realizarem qualquer operação de Tratamento aos Dados Pessoais obtidos em razão da presente relação 

contratual, mesmo que o Contrato tiver expirado ou sido  rescindido. 
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