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AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/CPL/SML/PVH 
 

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, por meio da Superintendência Municipal de 

Licitações/SML/PVH, constituída conforme dispõe a Lei Complementar nº 654, de 06 

de março de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o Nº 002/2019/CPL - 

GERAL/SML/PVH, sob o regime de execução indireta e empreitada por PREÇO GLOBAL, 

TIPO MELHOR TÉCNICA E PREÇO.  
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO INSTITUCIONAL E DE 

ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, de 

acordo com disposições constantes no Projeto Básico e seus Anexos, partes 

integrantes deste edital, independente de transcrição. 
 

DA SESSÃO DE ABERTURA: A Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH 

receberá as propostas de técnica e preço bem como os documentos de habilitação, 

Invólucros nº 01, 02, 03, 04 e 05 em sessões públicas, na forma prevista no 

edital, a serem realizadas no Teatro Banzeiros, situado na Rua José do 

Patrocínio, nº 110, Bairro Centro, Porto Velho – RO, no dia 10 de setembro de 

2019, às 09horas e 30min (horário local). 
 

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital poderá ser examinado e obtido no site 

www.portovelho.ro.gov.br e/ou na Superintendência Municipal de Licitações, 

situada na Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022, 

Porto Velho – RO, em dias úteis nos horários de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 

14h. Informações pelos telefones: (69) 3901-3069/3901-3639, ou pelo e-mail: 

comissoes.sml2017@gmail.com; 

 

 

Porto Velho, 24 de julho de 2019 

 

 

________________________________ 
IRANEIVA SILVA COSTA 

Presidente da CPL-GERAL/SML/PVH 
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CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/CPL-GERAL/SML/PVH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.0318/2018 

 

1. PREÂMBULO 
 

1.1. O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, por meio da Superintendência Municipal de 

Licitações/SML/PVH, constituída conforme dispõe a Lei Complementar nº 654, de 06 

de março de 2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que 

encontra-se instaurada LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA, sob Nº 002/2019/CPL-

GERAL/SML/PVH, sob o regime de execução indireta e empreitada por PREÇO GLOBAL, 

TIPO MELHOR TÉCNICA E PREÇO, para CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARÁTER EDUCATIVO 

E INFORMATIVO INSTITUCIONAL E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER À PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, entre quaisquer interessados que, na fase de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos neste edital para execução do seu objeto. 
 

1.2. O objeto desta licitação será executado sob o regime de empreitada POR PREÇO 

GLOBAL. 
 

1.3. Os procedimentos Licitatórios desta CONCORRÊNCIA são regidos pelas 

disposições da Lei nº. 12.232, de 29 de abril de 2010, e de forma complementar, a 

Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e a Lei nº. 4.680, de 18 de junho de 1965, Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações, bem como Lei 12.846/2013. 
 

1.4. A despesa estimada para os serviços pelo período dos primeiros 12 (doze) 

meses, estão estimadas no total de R$ 7.000.900,00 (sete milhões e novecentos 

reais), com base no orçamento planejado para o exercício de 2019, destinados às 

Campanhas publicitárias institucionais e de utilidade pública. Sendo que, para 

cobrir as despesas do período de Agosto a Dezembro de 2019, foi reservado o valor 

de R$ 2.803.763,44 (dois milhões oitocentos e três mil setecentos e sessenta e 

três reais e quarenta e quatro centavos). Consignados no exercício Orçamentário, 

conforme descrito no item 5.1 do Projeto Básico Anexo I deste Edital. 
 

1.5. Os interessados deverão retirar o Edital no site www.portovelho.ro.gov.br 

e/ou na Superintendência Municipal de Licitações, situada na Av. Carlos Gomes, nº 

2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO, em dias úteis nos 

horários de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 14h. Informações pelos telefones: 

(69) 3901-3069/3901-3639, ou pelo e-mail: comissoes.sml2017@gmail.com. 
 

1.5.1. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, 

Documentos-padrão, exigências, legislação pertinente, normas e especificações 

citados neste Edital e em seu(s) anexo(s). 
 

1.5.2. Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser consultada e/ou 

adquirida pelo licitante junto à Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH 

no endereço constante no item 1.5. 
 

1.6. Os documentos e propostas serão recebidos e abertos pela Comissão no 

endereço discriminado no item 1.5 deste Edital, no dia 10 de setembro de 2019, às 

09 h 30 min (horário de Rondônia). 
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1.7. Integram o presente Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO I. Projeto Básico e Anexos; 
ANEXO II. Modelo de Declaração de Anuência da Licitante; 
ANEXO III. Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO IV. Modelo de Declaração de Inexistência de Empregados Menores; 
ANEXO V. Modelo de Apresentação dos Dados do Representante Legal; 
ANEXO VI. Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte; 
ANEXO VII. Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
ANEXO VIII. Minuta de Contrato. 
 

2. ESCLARECIMENTOS 
 

2.1. As dúvidas referentes a este edital poderão ser sanadas até 02 (dois) dias 

úteis antes da abertura do certame licitatório, estas deverão ser endereçadas à 

CPL-GERAL/SML/PVH no endereço discriminado no item 1.5 e serão sanadas pela 

comissão de licitação. 
 

3. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

3.1. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO INSTITUCIONAL E DE 

ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, de 

acordo com disposições constantes no Projeto Básico e seus Anexos, partes 

integrantes deste edital, independente de transcrição. 
 

3.2. Também integram o objeto deste instrumento, como atividades complementares, 

obedecidas as Disposições constantes nos Artigos 13 ao 17 da Lei 12.232/2010 e 

demais cominações legais. Os serviços especializados pertinentes: 
 

a) Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 

avaliação e de criação de conhecimento sobre o mercado, público alvo, os meios de 

divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre 

resultados das campanhas realizadas na execução do contrato, vedada a inclusão de 

matéria estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação publicitária 

ou com o objeto do futuro contrato de prestação de serviços de publicidade; 
 

b) À produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados pela 

agência contratada; 
 

c) À criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação 

publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando expansão dos efeitos 

das mensagens e das ações publicitárias. 
 

3.2.1. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea “a” do 

subitem 3.2 terão a finalidade de: 
 

a) Gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da Prefeitura do 

Município de Porto Velho, o público alvo e os veículos de divulgação nos quais 

serão difundidas as campanhas ou peças; 
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b) Aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação (divulgação de 

mensagens); 
 

c) Possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias 

realizadas em decorrência da execução do futuro contrato. 
 

3.2.2. Os serviços previstos no subitem 3.2 não abrangem as ações de promoção e 

de patrocínio, bem como as ações de organização de eventos, planejamento e 

montagem de estandes em feiras e exposições, assessoramento e apoio de ações de 

assessoria de imprensa e relações públicas. 
 

3.2.2.1. Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 3.2.2 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 

entretenimentos comercializados por veículo de comunicação. 
 

3.3. Para a prestação dos serviços será contratada uma Agência de Propaganda 

cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei nº 4.680/1965 e que tenha obtido 

certificado de Qualificação Técnica de Atendimento, nos termos da Lei nº 

12.232/2010, doravante denominada Agência, licitante ou contratada. 
 

3.3.1. A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura do Município de Porto 

Velho, em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 4.680/1965, na contratação de 

fornecedores de serviços especializados, para a execução das atividades 

complementares de que trata o subitem 3.2 e de veículos de divulgação. 
 

3.3.2. A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a 

execução de serviços previstos no item 3 deste instrumento. 
 

3.3. Amparo legal para a referida contratação; 
 

3.3.1. O princípio da publicidade é constitucional, está no art. 37: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: …” 

 

3.3.2. A Lei Federal 12.232/2010 é lei especial que estabelece normas gerais 

sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de 

publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para 

tanto, subordinam-se ao disposto nesta Lei os órgãos do Poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário, 
 

3.3.3. A Lei 8.666/1993, que rege as licitações públicas e os contratos de um 

modo geral, que neste caso, deve complementar e subsidiar à Lei 12.2323/2010. 
 

3.3.4. As normas gerais e específicas da publicidade, sendo as mais relevantes: 
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3.3.4.1. Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária; 
 

3.3.4.2. Código de Ética dos Profissionais da Propaganda; 
 

3.3.4.3. Lei nº 4.680/1965; 
 

3.3.4.4. Lei nº 8.078/1990; 
 

3.3.4.5. Decreto nº 57.690/1966; 
 

3.3.4.6. Normas Padrão da Atividade Publicitária/1998; 
 

3.3.4.7. Lei nº 9.610/1998; 
 

3.3.4.8. Decreto nº 4.563/2002; 
 

3.3.4.9. Decreto nº 4.799/2003; 
 

4. CREDENCIAMENTO 
 

4.1. A Comissão Permanente de Licitação considera como representante legal da 

proponente, quando presente na Sessão de Abertura, aquele que estiver munido de 

sua Cédula de Identidade e CPF, acompanhado de documento que comprove a condição 

de integrante da Constituição Social ou Procurador, que deverá apresentar, além 

da Cédula de Identidade e CPF, o instrumento de mandato, ou Termo de 

Credenciamento através do original assinada por um dos sócios da empresa, por 

meio de cópias, com firma reconhecida em Cartório, ou apresentada junto com o 

documento original para que seja atestada sua autenticidade pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação. 
 

4.1.1. Os documentos mencionados nos subitens 4.1 e 4.3 deverão ser apresentados 

fora dos invólucros que contêm as Propostas Técnicas, de Preços e Habilitação, no 

momento do Credenciamento, para compor os autos do processo licitatório. 
 

4.1.2. A documentação apresentada na primeira sessão de recepção e abertura das 

Propostas Técnicas e de Preços credencia o representante a participar das demais 

sessões. Na hipótese de sua substituição no decorrer do processo licitatório, 

deverá ser apresentado novo credenciamento. 
 

4.2. A falta ou incorreção do documento de credenciamento não desqualificará a 

licitante, mas impedirá o representante de se manifestar durante a reunião de 

abertura dos Invólucros, ou seja, a credencial não é obrigatória. 
 

4.3. As licitantes obrigam-se a declarar, no momento do credenciamento da sessão, 

qualquer grau de parentesco que seus sócios mantenham com membros da Subcomissão 

Técnica oficializada após realização do sorteio de que trata o item 17.2.1 deste 

edital, bem como qualquer vínculo funcional entre membro da Subcomissão e a 

agência proponente (Declaração modelo próprio da licitante). 
 
4.3.1. No caso de declaração positiva do item anterior, o membro envolvido deverá 

abster-se da atuação do certame específico ao qual a agência participará, 

declarando-se impedido ou suspeito, nos mesmos moldes do § 6º do artigo 10 da Lei 

Federal 12.232/2010, mesmo que tenha ultrapassado o prazo de impugnação da 

relação de inscritos. 
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5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1. As empresas devidamente cadastradas na Divisão de Cadastro de Fornecedores 

da Superintendência Municipal de Licitações que apresentarem Cadastro atualizado 

até a data designada para abertura da sessão, quando da abertura dos Invólucros 

de habilitação (Documentação) estarão dispensadas da apresentação dos documentos 

constantes nos subitens: 15.3.1 a 15.3.4; 15.4.1 a 15.4.7, deste Edital. O 

referido cadastro deverá obrigatoriamente estar contido no Invólucro nº 05 – 

(habilitação), quando da sua abertura; 
 

5.2. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da proponente que 

optar por prestar suas informações mediante o SICAF, será confirmada por meio de 

consulta “on – line”, mediante apresentação do cadastro da empresa naquele 

sistema, que deverá obrigatoriamente estar contido no Invólucro nº 05 – 

(habilitação), quando da abertura dos Invólucros de habilitação (Documentação) e 

substituirá a documentação mencionada nos subitens: 15.3.1 a 15.3.4, 15.4.1 a 

15.4.7 deste Edital, sendo assegurado à licitante cadastrada no SICAF o direito 

de apresentar a documentação de habilitação dentro do Invólucro 01 atualizada e 

regularizada; 
 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 
 

I. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
 

II. Empresas que estejam cumprindo penalidades de suspensão temporária ou outras 

penalidades impostas por qualquer órgão do Município de Porto Velho – RO motivada 

pelas hipóteses previstas no art. 88, da Lei 8.666/93. 
 

III. As empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução; 
 

IV. Empresas que possuam empregados na Administração Pública Direta ou Indireta, 

inclusive na condição de sócio ou dirigente, incluída as demais vedações 

previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93. 
 

V. Empresas cujos sócios, controladores, dirigentes, administradores, gerentes ou 

empregados tenham qualquer vínculo pessoal ou profissional com a Subcomissão 

Técnica, ou que façam parte dela. 
 

VI. Empresas que tenham sido consideradas como inidôneas, por órgão, entidade ou 

sociedade integrante da Administração Pública, direta, indireta, Federal, 

Estadual ou Municipal. 
 

6. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação 

neste certame, e em conformidade com o que dispõe a Lei complementar nº 123 de 14 

de dezembro de 2006 e alterações, deverão apresentar toda a documentação exigida 

no item 15.4 para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, no 

Invólucro 5 – HABILITAÇÃO, mesmo que esta apresente alguma restrição, ficando a 

mesma subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente: 
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6.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

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

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 

6.1.2. A não-regularização da documentação, dentro do prazo previsto no item 

acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato; 
 

6.2. Dos empates: 
 

6.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada nesta Licitação; 
 

6.2.2. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
 

a) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; 
b) Produzidos no País; 
c) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
 

6.3. Havendo empates, a Comissão de Licitação procederá da seguinte forma: 
 

6.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 

6.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais microempresas e empresas 

de pequeno porte que porventura se enquadrem na hipótese previstas no item 6.2.1 

deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 

6.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 

6.2.1 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 

6.3.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 6.3.1 deste 

edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame; 
 

6.3.5. O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a melhor proposta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 

6.4. Para efeitos de utilização dos benefícios de que trata este capítulo, as 

licitantes deverão preencher e apresentar no ato do Credenciamento a Declaração 

constante do Anexo VI deste Edital. 
 

7. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
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7.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital até o segundo 

dia útil antecedente à data prevista para a sessão de abertura, bem como poderá 

suscitar eventual falha ou irregularidade que vicie esse instrumento; 
 

7.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, desde que 

protocole o seu pedido até 05 (cinco) dias úteis antecedentes à data fixada para 

a abertura dos Invólucros de habilitação; 
 

7.3. O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnação poderá 

participar do procedimento licitatório até a decisão final da autoridade 

administrativa. 
 

8. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

8.1. As Propostas de Técnica e de Preços, bem como os Documentos de Habilitação 

das licitantes, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação em 05 

(cinco) Invólucros distintos e separados, conforme disposto nos itens 9, 12 e 15 

deste Edital. 
 

8.2. Os Invólucros com as Propostas Técnica e de Preços serão recebidos no Teatro 

Banzeiros, situado na Rua José do Patrocínio, nº 110, Bairro Centro, Porto Velho 

– RO, no dia 10 de setembro de 2019, às 09horas e 30min (horário local). 
 

8.3. Se não houver expediente nessa data, os Invólucros serão recebidos no 

primeiro dia útil subsequente. 
 

8.4. Os Invólucros com os Documentos de Habilitação serão recebidos e abertos em 

dia, local e horário a serem designados pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

8.5. Os horários mencionados neste Edital referem-se ao horário de Porto Velho – 

Rondônia. 
 

8.6. O recebimento e a abertura dos Invólucros, bem como os demais procedimentos 

licitatórios obedecerão ao disposto neste Edital. 
 

9. ENTREGA DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

9.1. A Proposta Técnica deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação 

acondicionada nos Invólucros nº 1, nº 2 e nº 3. 
 

9.2. Invólucro Nº 1 
 

9.2.1. No Invólucro nº 1 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação 

Publicitária – Via Não Identificada, de que tratam os subitens 14.1.1 e 14.3 do 

Projeto Básico (Anexo I deste Edital). 
 

9.2.2. Só será aceito o Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada 

que estiver acondicionado no Invólucro padronizado fornecido, obrigatoriamente, 

pela Superintendência Municipal de Licitações. 
 

9.2.2.1 O Invólucro padronizado deverá ser retirado pela interessada no horário 

de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 14:00 horas, no endereço 
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da Comissão Permanente de Licitação, constantes no subitem 1.5 do presente 

Edital, a partir de 20/08/19. 
 

9.2.2.3. O Invólucro padronizado só será entregue à agência que o solicite 

formalmente. 
 

9.2.2.4. O Invólucro nº 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica. 
 

9.2.2.5. Para preservar até a abertura do Invólucro nº 2 – o sigilo quanto à 

autoria do Plano de Comunicação Publicitária, o Invólucro nº 1 não poderá: 
 

a) ter nenhuma identificação; 
 

b) apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a 

identificação da licitante; 
 

c) estar danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos 

nele acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante. 
 

9.3. Invólucro Nº 2 
 

9.3.1. No Invólucro nº 2 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação 

Publicitária – Via Identificada, de que trata o subitem 14.4. 
 

9.3.2. O Invólucro nº 2 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte 

identificação: 
 

INVÓLUCRO Nº 2 
PROPOSTA TÉCNICA: PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA IDENTIFICADA 
À 
Prefeitura do Município de Porto Velho-RO 
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão 
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/CPL-GERAL/SML/PVH 
SESSÃO DIA: 10/09/2019, ÀS 09h:30 min 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 

9.3.3. O Invólucro nº 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser 

constituído de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que 

inviolável, quanto às informações de que trata, até sua abertura. 
 

9.3.4. O Invólucro nº 2 não poderá ter 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 nº 2. 
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9.4. INVÓLUCRO Nº 3 
 

9.4.1. No Invólucro nº 3 deverá estar acondicionados a Capacidade de Atendimento, 

o Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de que tratam 

os subitens 14.5 a 14.10. 
 

9.4.2. O Invólucro nº 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte 

identificação: 
 

INVÓLUCRO Nº 3 
PROPOSTA TÉCNICA: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE 

PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 
À 
Prefeitura do Município de Porto Velho-RO 
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão 
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/CPL-GERAL/SML/PVH 
SESSÃO DIA: 10/09/2019, ÀS 09h:30 min 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 

9.4.3. O Invólucro nº 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser 

constituído de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que 

inviolável, quanto às informações de que trata, até sua abertura. 
 

9.4.4. O Invólucro nº 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, 

palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via 

Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura 

do Invólucro nº 2. 
 

10. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

10.1. A APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA obedecerá às disposições 

contidas no item 14 do Projeto Básico (ANEXO I deste Edital). 
 

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 

11.1. A Subcomissão Técnica prevista no subitem 17.2 deste Edital analisará as 

Propostas Técnicas das licitantes quanto ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
 

11.2. Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de 

julgamento técnico, os seguintes atributos da Proposta, em cada quesito ou 

subquesito: 
 

11.2.1. Plano de Comunicação Publicitária 
 

11.2.1.1. Raciocínio Básico – a acuidade de compreensão: 
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a) das funções e do papel da Prefeitura do Município de Porto Velho e de suas 

atividades, no contexto social, político e econômico; 

 

b) da natureza, da extensão e da qualidade das relações da Prefeitura do 

Município de Porto Velho com seus públicos; 

 

c) das características da Prefeitura do Município de Porto Velho e das suas 

atividades que sejam significativas para a comunicação publicitária; 
 

d) sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação; 
 

e) dos objetivos gerais e específicos de comunicação da Prefeitura do Município 

de Porto Velho; 
 

f) das necessidades de comunicação da Prefeitura do Município de Porto Velho para 

enfrentar esses objetivos e o problema específico de comunicação. 
 

11.2.1.2. Estratégia de Comunicação Publicitária 
 

a) a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à 

qualificação da Prefeitura do Município de Porto Velho e os objetivos e o 

problema específico de comunicação; 

 

b) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do 

partido temático e do conceito propostos; 
 

c) a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a comunicação 

da Prefeitura do Município de Porto Velho com seu público; 
 

d) a adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária 

proposta para a solução dos objetivos e o problema específico de comunicação da 

Prefeitura do Município de Porto Velho; 
 

e) a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa da 

estratégia de comunicação publicitária proposta; 
 

f) a capacidade de articular os conhecimentos sobre a Prefeitura do Município de 

Porto Velho, o mercado no qual se insere, seu problema geral e específico de 

comunicação, seus públicos, conforme o Briefing e a verba disponível; 
 

11.2.1.3. Ideia Criativa 
 

a) sua adequação aos objetivos e o problema específico de comunicação da 

Prefeitura do Município de Porto Velho; 

 

b) sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo; 
 

c) sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida pala 

licitante; 
 

d) a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta; 
 

e) a originalidade da combinação dos elementos que a constituem; 
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f) a simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
 

g) sua pertinência às atividades da Prefeitura do Município de Porto Velho e à 

sua inserção na sociedade; 
 

h) os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos exemplos 

de peças e ou material apresentados; 
 

i) a exequibilidade das peças e ou do material; 
 

j) a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no material aos meios 

e aos públicos propostos. 
 

11.2.1.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia 
 

a) o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de público 

prioritários; 

 

b) a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos; 
 

c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças e ou do material em 

relação às duas alíneas anteriores; 
 

d) a pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstrada no uso dos 

recursos próprios de comunicação da Prefeitura do Município de Porto Velho; 
 

e) a economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no plano simulado 

de distribuição de peças; 
 

f) a otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa. 
 

11.2.2. Capacidade de Atendimento 
 

a) o porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de seus 

produtos e serviços no mercado; 
 

b) a experiência profissional em atividades publicitárias; 

 

c) a adequação das qualificações e quantificações à estratégia de comunicação 

publicitária proposta; 
 

d) a adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos materiais que 

manterá à disposição da execução do futuro contrato em caráter prioritário; 
 

e) 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 

colocará regularmente à disposição da Prefeitura do Município de Porto Velho, sem 

ônus adicional, durante a vigência do futuro contrato. 
 

f) a operacionalidade do relacionamento entre a Prefeitura do Município de Porto 

Velho e a licitante, esquematizado na proposta; 
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g) a segurança técnica e operacional ensejada pelos procedimentos especificados 

na Proposta; 
 

11.2.3. Repertório 
 

a) a ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se propôs a 

resolver; 

 

b) a clareza da exposição das informações prestadas; 
 

c) a qualidade da execução e do acabamento da peça e ou material; 
 

11.2.4. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 
 

a) a evidência de planejamento publicitário; 

 

b) a consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução; 
 

c) a relevância dos resultados apresentados; 
 

d) a concatenação lógica da exposição. 
 

11.3. A nota da Proposta Técnica está limitada ao máximo de 100 (cem) pontos e 

será apurada segundo a metodologia a seguir. 
 

11.3.1. Aos quesitos ou subquesitos serão atribuídos, no máximo, os seguintes 

pontos: 
 

a) Plano de Comunicação Publicitária: 65 (Sessenta e cinco) 
 

b) Raciocínio Básico: 10 (dez) 
 

c) Estratégia de Comunicação Publicitária: 25 (vinte e cinco) 
 

d) Ideia Criativa: 20 (vinte) 
 

e) Estratégia de Mídia e Não Mídia: 10 (dez) 
 

f) Capacidade de Atendimento: 15 (quinze) 
 

g) Repertório: 10 (dez) 
 

h) Relato de Soluções de Problemas de Comunicação: 10 (dez) 
 

11.3.2. A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos de 

cada membro da Subcomissão Técnica. 
 

11.3.2.1. A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito ou 

subquesito sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior 

a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito ou do subquesito, com o 

fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com 

os critérios objetivos previstos neste Edital. 
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11.3.2.2. Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do 

quesito ou subquesito, os membros da Subcomissão Técnica, autores das pontuações 

consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões que os levaram a 

manter a pontuação atribuída ao quesito ou subquesito reavaliado, que será 

assinada por todos os membros da Subcomissão e passará a compor o processo desta 

licitação. 
 

11.3.3. A nota de cada licitante corresponderá à soma dos pontos dos quesitos. 
 

11.3.4. Será classificada em primeiro lugar, na fase de julgamento da Proposta 

Técnica, a licitante que obtiver a maior nota. 
 

11.4. Será desclassificada a Proposta que: 
 

a) não atender às exigências do presente Edital e de seus anexos; 
 

b) não alcançar, no total, a nota mínima de 70 (setenta) pontos; 
 

c) obtiver pontuação zero em quaisquer dos quesitos ou subquesitos a que se 

referem os subitens 11.2.1.1 a 11.2.1.4 e 11.2.2 a 11.2.4. 
 

11.5. Em caso de empate será considerada como classificada em primeiro lugar a 

licitante que tiver obtido a maior pontuação, sucessivamente, nos quesitos 

correspondentes aos subitens 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4. 
 

11.6. Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio em ato público 

marcado pela Comissão Permanente de Licitação, cuja data será divulgada na forma 

do item 18 deste Edital e para o qual serão convidadas todas as licitantes. 
 

12. ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

12.1. INVÓLUCRO Nº 4 
 

12.1.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue à Comissão Permanente de 

Licitação acondicionada no Invólucro nº 4. 
 

12.1.2. O Invólucro nº 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a 

seguinte identificação: 
 

INVÓLUCRO Nº 4 
PROPOSTA DE PREÇOS 
À 
Prefeitura do Município de Porto Velho-RO 
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão 
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/CPL-GERAL/SML/PVH 
SESSÃO DIA: 10/09/2019, ÀS 09h:30 min 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
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12.1.3. O Invólucro nº 4 será providenciado pela licitante e pode ser constituído 

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

quanto às informações de que trata, até sua abertura. 
 

12.1.4. O Invólucro nº 4 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, 

palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via 

Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura 

do Invólucro nº 2. 
 

13. APRESENTAÇÃO, ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
13.1. A Proposta de Preços da licitante deverá ser apresentada: 
 

a) Em caderno único, em papel que a identifique, com suas páginas numeradas 

sequencialmente e redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 

técnicas de uso corrente, sem emendas ou rasuras; 
 

b) Datada, assinada na última página e rubricada nas demais, por quem detenha 

poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, 

devidamente identificado. 
 

13.1.1. Elaborada de acordo com o Modelo de Planilha de Preço Sujeito a Valoração 

que constitui o Anexo III do Projeto Básico. 
 

13.2. O prazo de validade da Proposta de Preços deverá ser de, no mínimo, 60 

(sessenta) dias corridos, contados de sua apresentação. 
 

13.3. A licitante deverá apresentar Planilha de Preços (aos detentores de 

Direitos Autorias) Sujeitos a Valoração, elaborando Declaração na qual: 
 

a) Estabelecerá os percentuais máximos a serem pagos pela Prefeitura do Município 

de Porto Velho; 
 

b) Aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros 

protegidos pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por 

período igual ao inicialmente ajustado; 
 

c) Aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas 

a peças, em relação ao valor original da cessão desses direitos, na reutilização 

das peças por período igual ao inicialmente ajustado. 
 

d) 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 a Prefeitura do Município de Porto 

Velho as vantagens obtidas. 
 

e) Informará estar ciente e de acordo com as disposições alusivas a direitos 

autorais. 
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13.3.1. A planilha de preços supracitada no subitem 13.3, será elaborada conforme 

modelo próprio da licitante. Devendo constar dentro do Invólucro nº 4 – Proposta 

de Preços. 
 

13.4. Os quesitos a serem valorados são os integrantes da Planilha que constitui 

o Anexo III do Projeto Básico, ressalvado que, nos termos do art. 46, § 1º, da 

Lei nº 8.666/1993, não será aceito: 
 

a) Desconto inferior a 20% (vinte por cento) em relação aos preços previstos na 

tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Pará (SINAPRO – PA) a título de 

ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pela licitante; 
 

b) Percentual de honorários superior a 10% (dez por cento), incidente sobre os 

preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao 

planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de 

geração de conhecimentos pertinentes à execução do futuro contrato; 
 

c) percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento), incidente sobre os 

preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à 

criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitárias 

destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas 

tecnologias; 
 

d) percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento), incidente sobre os 

preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à 

produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não 

proporcione a licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de 

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

13.5. A Comissão Permanente de Licitação atribuirá pontos para cada quesito a ser 

valorado, conforme a seguinte tabela: 

  

Desconto/Honorários Pontos (P) 

Percentual de desconto sobre os custos dos 

serviços previstos na alínea ‘a’ do subitem 13.4 
P1 = 0,1 x Desconto 
 

Percentual de honorários incidente sobre os 

preços dos serviços previstos na alínea ‘b’ do 

subitem 13.4 

P2 = 6,0 x (10,0 - Honorários) 
 

Percentual de honorários incidente sobre os 

preços dos serviços previstos na alínea ‘c’ do 

subitem 13.4 

P3 = 3,0 (15,0 - Honorários) 
 

Percentual de honorários incidente sobre os 

preços dos serviços previstos na alínea ‘d’ do 

subitem 13.4 

 

P4 = 3,0x (15,0 - Honorários) 
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Para efeito de cálculo dos pontos de cada licitante, os termos “desconto” e 

“honorários” serão substituídos nas fórmulas da coluna de pontos pelas 

respectivas percentagens constantes de sua Planilha de Preços Sujeitos a 

Valoração, sem o símbolo ‘%’. 

 

a) A utilização da Tabela do SINAPRO – PA configura-se como meio de referência, 

pois não há uma tabela oficial em Rondônia, não acarretando problemas ou danos ao 

erário, nem indo de encontro com as normas que orientam os procedimentos 

licitatórios. Desta forma, a Prefeitura do Município de Porto Velho, baseado nos 

fatos e determinações legais que norteiam a propaganda e a publicidade no país, 

irá servir-se da Tabela Referencial de Custos do Sindicato das Agências do Pará – 

SINAPRO – PA como método para melhor atingir-se o fim a que o objeto deste 

Briefing e Edital se destinam. 
 

b) A Tabela constante do Anexo aos autos encontra-se na íntegra, não significando 

que todos os serviços ali constantes serão contratados. 
 

c) Quanto ao desconto padrão de agência, a licitante reverterá a Prefeitura do 

Município de Porto Velho/RO 2% (dois por cento) do desconto padrão a que fizer 

jus, de acordo com o disposto na Lei nº 4.680/65 e no Decreto 57.690/66, 

observados os parâmetros contidos pelas Normas-Padrão da atividade publicitária 

editada pelo CENP (Conselho Executivo das Normas Padrão). 
 

13.5.1. A nota de cada Proposta de Preços corresponderá à soma algébrica dos 

pontos obtidos nos quesitos constantes da tabela referida no subitem 13.5, como 

segue: P = P1 + P2 + P3 + P4. 
 

13.5.2. A Proposta de Preços que obtiver o maior desconto será considerada como a 

de menor preço. 
 

13.5.2.1. Se houver empate, será considerada como de menor preço a Proposta que 

apresentar, sucessivamente: 
 

a) O maior percentual de desconto sobre os custos internos dos serviços 

executados pela licitante; 
 

b) O menor percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços 

especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à 

execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 

conhecimentos pertinentes à execução do futuro contrato; 
 

c) O menor percentual de honorários referentes à produção e à execução técnica de 

peça e ou material cuja distribuição não proporcione a licitante o desconto de 

agência concedido pelos veículos de divulgação, incidente sobre os preços de 

serviços especializados prestados por fornecedores. 
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14. JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS 
 

14.1. O julgamento final das Propostas Técnica e de Preços desta concorrência 

será feito de acordo com o rito previsto na Lei nº 8.666/1993 para o tipo melhor 

técnica e preço. 
 

14.2. Será vencedora do julgamento final das Propostas – observado o disposto nos 

subitens 11.3 a 11.6 deste Edital – a licitante que tenha sido melhor 

classificada no julgamento da Proposta Técnica e tenha apresentado a Proposta de 

menor preço, de acordo com o subitem 13.5.2 e 13.5.2.1. 
 

14.3. Se a licitante mais bem classificada na Proposta Técnica não tiver 

apresentado a Proposta de menor preço e não concordar em praticá-lo, a Comissão 

Permanente de Licitação efetuará com as demais licitantes a negociação prevista 

no Art. 46, § 1º, II, da Lei nº 8.666/1993, nos termos da Proposta de menor 

preço, obedecida a ordem de classificação das Propostas Técnicas. 
 

14.3.1. A licitante que não concordar em praticar os preços da Proposta de menor 

preço perderá o direito de contratar os serviços com a Prefeitura do Município de 

Porto Velho, não lhe cabendo nenhum tipo de indenização. 
 

15. ENTREGA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

15.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues à Comissão Permanente de 

Licitação pelas licitantes classificadas no julgamento final das Propostas 

Técnicas e de Preços, no dia, hora e local previstos na convocação da sessão a 

ser realizada para esse fim. 
 

15.1.1. A licitante classificada no julgamento final das Propostas que não 

apresentar os Documentos de Habilitação na referida sessão será inabilitada do 

certame, exceto diante da ocorrência de que trata o subitem 16.2. 
 

15.1.2. Os Documentos deverão estar acondicionados no Invólucro nº 5, que deverá 

estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação: 
 

INVÓLUCRO Nº 05 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 
Prefeitura do Município de Porto Velho-RO 
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão 
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002 /2019/CPL-GERAL/SML/PVH 
SESSÃO DIA: 10/09/2019, ÀS 09h e 30 min 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

 

15.1.3. O Invólucro nº 5 será providenciado pela licitante e pode ser constituído 

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

quanto às informações de que trata, até sua abertura. 
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15.1.4. Os Documentos de Habilitação deverão ter todas as suas páginas rubricadas 

por representante legal da licitante e ser apresentados: 
 

a) Em original; ou 
 

b) Sob a forma de publicação em órgão da imprensa oficial; ou 
 

c) Em cópia autenticada por cartório competente; ou 
 

d) Em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para conferência 

pela Comissão Permanente de Licitação, no ato de entrega dos Documentos de 

Habilitação. 
 

15.1.4.1. Os Documentos de Habilitação, de preferência, deverão ser 

acondicionados em caderno específico, com suas páginas numeradas sequencialmente, 

na ordem em que figuram neste Edital. 
 

15.1.4.2. Só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise por 

parte da Comissão Permanente de Licitação. 
 

15.2. As Licitantes deverão apresentar juntamente aos documentos de habilitação, 

as seguintes declarações: 
 

15.2.1. Declaração, sob penas da lei, de que não mantém em seu quadro de pessoal 

menor de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme o modelo do Anexo IV deste Edital; 
 

15.2.2. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da habilitação, conforme 

modelo do Anexo VII deste Edital; 
 

15.2.3. Declaração de Anuência, concordando com todas às condições e exigências 

deste Edital, em todas as fases desta licitação, conforme modelo do Anexo II 

deste Edital; 
 

15.3. Habilitação Jurídica: 
 

15.3.1. Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s) gerente (s) ou diretor 

(es) responsável (eis) pela assinatura do futuro contrato; 
 

15.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

15.3.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 

15.3.4. No caso de apresentação do Contrato Social, este deverá vir acompanhado 

da última alteração contratual ou o Contrato Social Consolidado; 
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15.3.5. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
 

15.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

15.4.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF); 
 

15.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação 

da Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Dívida Ativa da 

União; 
 

15.4.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 

15.4.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 
 

15.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 
 

15.4.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 

15.4.7. Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante apresentação de 

certidão negativa fornecida pelo órgão competente (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 

15.4.8. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual (Alvará ou FAC); 
 

15.4.9. A licitante que optar pelo seu domicílio, deverá apresentar toda 

documentação exigida nos subitens acima do mesmo domicílio. Se escolher a sua 

sede, deverá apresentar todos os documentos acima exigidos referentes à sua sede. 

Exceto a certidão relativa ao INSS, em que constar validade tanto para a matriz 

quanto para as filiais. 
 

15.5. Qualificação Técnica: 
 

15.5.1. Apresentação de Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, da licitante, que comprove a aptidão para 

o desempenho da atividade, pertinente e compatível em características quantidades 

e prazos com o objeto de que trata esta licitação; 
 

15.5.1.1. O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 

privado deverá ser apresentado contendo as informações de quem o emitiu (razão 

social da empresa, CNPJ, endereço, telefone de contato) e identificação da pessoa 

física responsável pela emissão do mesmo (CPF, função). Todas as informações 

prestadas no atestado emitido estão sujeitas à verificação, conforme previsto no 

art. 48, § 3º da Lei 8.666/93. 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
23 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

 

15.5.1.2. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) 

atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem os 

serviços de maior relevância, quais sejam, custos internos de gestão, 

planejamento e criação e serviços de produção eletrônica. 
 

15.5.2. Cópia autenticada do certificado de qualificação técnica de funcionamento 

de que trata a Lei nº 12.232/2010, art. 4º e seu § 1º, obtido perante o Conselho 

Executivo das Normas-Padrão (CENP). 
 

15.6. Qualificação Econômico-financeira: 
 

15.6.1. As Licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações 

financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da 

Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição 

por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que obedecer aos 

requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência 

Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do 

contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de Contabilidade; 
 

15.6.1.1. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício, 

deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei; 
 

15.6.1.2. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar comprovante de 

Registro na Junta Comercial das Demonstrações Contábeis; 
 

15.6.1.3. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital dos 

seguintes livros: 
 

a) livro diário e seus auxiliares, se houver; 
b) livro razão e seus auxiliares, se houver; 
c) livro Balancetes Diários; 
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles 

transcritos; 
 

15.6.1.4. As exigências constantes nos subitens 15.6.1.2 e 15.6.1.3, não afastam 

a obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no prazo da 

Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil 

Brasileiro; 
 

15.6.1.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 
 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima) 
 

– publicados em Diário Oficial; ou 
– publicados em jornal de grande circulação; 
– registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou 
– por fotocópia autenticada ou registrada ou autenticada na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante. 
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b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) 
 

– por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, 

devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente. 
 

15.6.2. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que 

apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise 

devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

     Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
  

SG = 
Ativo Total 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
  

LC = 
Ativo Circulante 

 Passivo Circulante 
 

15.6.3. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o 

cálculo do índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo 

com a aplicação das fórmulas. 
 

15.6.4. A empresa licitante que apresentar resultado igual ou menor a 1 (um), em 

qualquer dos índices constantes no subitem 15.6.2 deste Edital, deverá comprovar 

capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 

montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 

8.666/93. 
 

15.6.5. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na própria 

certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da 

data da sua emissão, ressalvado o disposto nos subitens abaixo; 

 
15.6.5.1. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 

ser juntada à documentação: 
 

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a 

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento 

licitatório nos termos da Lei n. 8.666/93; 
 

b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação judicial, nos 

termos do art. 58 da Lei n. 11.101/2005, em caso de recuperação judicial; ou da 

homologação do plano de recuperação, no caso de recuperação extrajudicial. 
 

15.6.5.2. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou 

extrajudicial devem comprovar todos os demais requisitos exigidos para 

habilitação econômico-financeira neste Edital, sob pena de inabilitação; 
 

15.7. A documentação deste Item 15 (documentação de habilitação), não poderá ter 

qualquer documento substituído por protocolo. 
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15.8. Os documentos necessários à habilitação supramencionada poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por 

Cartório competente ou por servidor da Comissão de Licitação, ou publicação em 

órgão da Imprensa Oficial; 
 

16. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

16.1. A Comissão Permanente de Licitação analisará os Documentos de Habilitação e 

julgará habilitadas todas as licitantes que atenderem integralmente aos 

requisitos de habilitação exigidos neste Edital e em seus anexos. 
 

16.2. Caso nenhuma licitante restar habilitada, a Prefeitura do Município de 

Porto Velho reabrirá a fase de Habilitação, com nova convocação de todas as 

licitantes classificadas no julgamento final das Propostas para apresentar os 

respectivos Documentos, no prazo de 08 (oito) dias úteis, em atenção aos 

princípios da eficiência e da economicidade, mantidas, neste caso, todas as 

condições preestabelecidas. 
 

17. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
 
17.1. Esta concorrência será processada e julgada por Comissão Permanente de 

Licitação, na forma do art. 10 da Lei Federal nº. 12.232/2010, com exceção da 

análise e julgamento das Propostas Técnicas e de Preços. 
 

17.2. As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas por Subcomissão Técnica 

constituída por, pelo menos, 3 (três) membros formados em comunicação, 

publicidade ou marketing, que atuem na área, sendo que, pelo menos, 1/3 (um 

terço) deles não poderão manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou 

indireto, com a Prefeitura do Município de Porto Velho. 
 

17.2.1. Os membros da Subcomissão Técnica originar-se-ão de um sorteio específico 

para esta Licitação, previsto no § 2º do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, 

através do rol oriundo das inscrições aprovadas e homologadas, publicadas no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, do Chamamento Público nº 

001/SGG/2019, do Processo Administrativo nº 02.00005/2019, cumprindo-se os 

dispostos nos §§ 4º, 5º, 7º e 8º da referida Lei. 
 

17.2.2. As licitantes obrigam-se a declarar, no momento do credenciamento da 

sessão (Item 4 deste Edital), qualquer grau de parentesco que seus sócios 

mantenham com membros da Subcomissão Técnica oficializada após realização do 

sorteio de que trata o item 17.2.1, bem como qualquer vínculo funcional entre 

membro da Subcomissão e a agência proponente (Declaração modelo próprio da 

licitante). 
 
17.2.2.1. No caso de declaração positiva do item anterior, o membro envolvido 

deverá abster-se da atuação do certame específico ao qual a agência participará, 

declarando-se impedido ou suspeito, nos mesmos moldes do § 6º do artigo 10 da Lei 

Federal 12.232/2010, mesmo que tenha ultrapassado o prazo de impugnação da 

relação de inscritos. 
 

18. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
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18.1. Serão realizadas 4 (quatro) sessões públicas, ou mais, se necessário, 

observados os procedimentos previstos neste Edital e na legislação, das quais 

serão lavradas atas circunstanciadas dos atos e fatos dignos de registro, 

assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 

representantes das licitantes presentes. 
 

18.1.1. A participação de representante de qualquer licitante dar-se-á mediante a 

prévia entrega de documento hábil, conforme estabelecido no subitem 5.1 deste 

Edital. 
 

18.1.2. 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 sessões públicas. 
 

18.1.3. A Comissão Permanente de Licitação e a Subcomissão Técnica, conforme o 

caso, poderão, no interesse da Prefeitura do Município de Porto Velho, relevar 

aspectos puramente formais nas Propostas e nos Documentos de Habilitação 

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

competitivo desta concorrência e possam ser sanadas no prazo a ser fixado pela 

Comissão Permanente de Licitação. 
 

18.1.4. Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões 

de recebimento e abertura dos Invólucros com as Propostas Técnica e de Preços. 
 

18.1.5. O julgamento das Propostas Técnicas e de Preços e o julgamento final 

deste certame serão efetuados exclusivamente com base nos critérios especificados 

neste Edital. 
 

18.1.6. Antes do aviso oficial do resultado desta 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. 
 

18.1.7. Qualquer tentativa de licitante influenciar a Comissão Permanente de 

Licitação ou a Subcomissão Técnica no processo de julgamento das Propostas 

resultará na sua desclassificação. 
 

18.1.8. A Comissão Permanente de Licitação poderá alterar as datas ou as pautas 

das sessões, ou mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, 

obedecidas as normas legais aplicáveis. 
 

18.1.9. Se os Invólucros 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 desta 

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 Permanente de Licitação providenciará sua destruição. 
 

18.2. Primeira Sessão Pública 
 

18.2.1. A primeira sessão pública será realizada no dia 10 de setembro de 2019, 

às 09 h e 30min, na Teatro Banzeiros, situado na Rua José do Patrocínio, nº 110, 

Bairro Centro, Porto Velho – RO, e terá a seguinte pauta inicial: 
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a) Identificar os representantes das licitantes, por meio do documento exigido no 

subitem 5.1 deste Edital; 
 

b) Receber os Invólucros nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4; 
 

c) Conferir se esses Invólucros estão em conformidade com as disposições deste 

Edital. 
 

18.2.2. O Invólucro nº 1, com a via não identificada do Plano de Comunicação 

Publicitária, só será recebido pela Comissão Permanente de Licitação se não: 
 

a) Estiver identificado; 
 

b) Apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a 

identificação da licitante antes da abertura do Invólucro nº 2; 
 

c) 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 Invólucro nº 2. 
 

18.2.2.1. Ante a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas ‘a’, 

‘b’ e ‘c’ do subitem 18.2.2, a Comissão Permanente de Licitação não receberá o 

Invólucro nº 1, o que também a impedirá de receber os demais Invólucros da mesma 

licitante. 
 

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

a) Rubricar, no fecho, sem abri-los, os Invólucros nº 2 e nº 4, que permanecerão 

fechados sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, e 

separá-los dos Invólucros nº 1 e nº 3; 
 

b) Retirar e rubricar o conteúdo do Invólucro nº 1; 
 

c) Abrir o Invólucro nº 3 e rubricar seu conteúdo; 
 

d) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame, os 

documentos que constituem os Invólucros nº 1 e nº 3; 
 

e) Informar que os Invólucros nº 01 e 03 serão encaminhados para julgamento pela 

Subcomissão Técnica de acordo com o prescrito no item 15 e que as licitantes 

serão convocadas para a próxima sessão na forma do item 20 deste Edital. 
 

18.2.3.1. A Comissão Permanente de Licitação, antes do procedimento previsto na 

alínea ‘b’ do subitem 18.2.3, adotará medidas para evitar que seus membros e os 

representantes das licitantes possam, ainda que acidentalmente, identificar as 

vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária. 
 

18.2.3.2. Se, ao examinar e/ou rubricar os conteúdos dos Invólucros nº 1 e nº 3, 

a Comissão Permanente 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 Permanente de Licitação 

desclassificará a licitante e ficará de posse de todos os seus Invólucros até que 

expire o prazo para recursos relativos a essa fase. 
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18.2.4. A Comissão Permanente de Licitação não lançará nenhum código, sinal ou 

marca no Invólucro nº 1 nem nos documentos que compõem a via não identificada do 

Plano de Comunicação Publicitária. 
 

18.2.5. Abertos os Invólucros nº 1 e nº 3, as licitantes não poderão desistir de 

suas Propostas, a não ser por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e 

aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

18.2.6. Se as licitantes estiverem expressamente de acordo com as decisões 

tomadas pela Comissão Permanente de Licitação na primeira sessão, os 

procedimentos de licitação terão continuidade em conformidade com o previsto no 

subitem 18.2.7 e seguintes. 
 

18.2.6.1. Se houver manifestação expressa de qualquer licitante de recorrer das 

decisões da Comissão Permanente de Licitação pertinentes à primeira sessão, esta 

divulgará o resultado na forma do item 20, abrindo-se o prazo para a interposição 

de recursos, conforme disposto no item 21. 
 

18.2.7. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, 

ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, serão adotados os seguintes 

procedimentos: 
 

a) Encaminhamento, pela Comissão Permanente de Licitação à Subcomissão Técnica, 

do Invólucro nº 1, com as vias não identificadas do Plano de Comunicação 

Publicitária; 
 

b) Análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, das vias não 

identificadas do Plano de Comunicação Publicitária, de acordo com os critérios 

especificados neste Edital; 
 

c) Elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão Permanente de 

Licitação, da ata de julgamento dos Planos de Comunicação Publicitária, de 

planilha com as pontuações e de justificativa escrita das razões que as 

fundamentaram em cada caso; 
 

d) Encaminhamento, pela Comissão Permanente de Licitação à Subcomissão Técnica, 

do Invólucro nº 3, com a Capacidade de Atendimento, o Repertório e o Relato de 

Soluções de Problemas de Comunicação; 
 

e) Análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, da Capacidade 

de Atendimento, do Repertório e do Relato de Soluções de Problemas de 

Comunicação, de acordo com os critérios especificados neste Edital; 
 

f) Elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão Permanente de 

Licitação, da ata de julgamento das Propostas referentes à Capacidade de 

Atendimento, ao Repertório e ao Relato de Soluções de Problemas de Comunicação, 

de planilha com as pontuações e de justificativa escrita das razões que as 

fundamentaram em cada caso. 
 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
29 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

18.2.7.1. Se alguma Proposta Técnica for desclassificada com base na alínea ‘a’ 

do subitem 11.4 deste Edital, a Subcomissão Técnica atribuirá pontuação a cada 

quesito ou subquesito da Proposta, conforme as regras previstas neste Edital, e 

lançará sua pontuação em planilhas que ficarão acondicionadas em Invólucro 

fechado e rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que expire 

o prazo para recursos relativos a essa fase. 
 

18.2.7.1.1. O disposto no subitem precedente não se aplica aos casos em que o 

descumprimento de regras previstas neste Edital resulte na identificação da 

licitante antes da abertura do Invólucro nº 2. 
 

18.2.8. As planilhas previstas nas alíneas ‘c’ e ‘f’ do subitem 18.2.7 conterão, 

respectivamente, as pontuações de cada membro para cada subquesito do Plano de 

Comunicação Publicitária de cada licitante e as pontuações de cada membro para os 

quesitos Capacidade de Atendimento, Repertório e Relato de Soluções de Problemas 

de Comunicação de cada licitante. 
 

18.3. Segunda Sessão Pública 
 

18.3.1. Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros nº 

1 e nº 3), respectivas planilhas de julgamento e demais documentos elaborados 

pela Subcomissão Técnica, a Comissão Permanente de Licitação convocará as 

licitantes, na forma do item 20 deste Edital, para participar da segunda sessão 

pública, com a seguinte pauta básica: 
 

a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas 

assinaturas na lista de presença; 
 

b) Abrir o Invólucro nº 2; 
 

c) Cotejar as vias identificadas (Invólucro nº 2) com as vias não identificadas 

(Invólucro nº 1) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua 

autoria; 
 

d) Elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada 

Proposta Técnica; 
 

e) Proclamar o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; 
 

f) Executar o sorteio previsto no subitem 11.6, quando for o caso; 
 

g) Informar que o resultado do julgamento geral das Propostas Técnicas será 

publicado na forma do item 20 deste Edital, com a indicação dos proponentes 

classificados e dos desclassificados, em ordem decrescente de pontuação, abrindo-

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

no art. 109, I, ‘a’, da Lei nº 8.666/1993, caso não haja renúncia expressa das 

licitantes ao prazo recursal registrado em Ata. Havendo a expressa renúncia de 

todas as licitantes, a Comissão passará continuamente ao previsto no item 16.4, 

realizando os procedimentos relativos à abertura e julgamento das propostas de 

preços na mesma sessão ou, ainda, utilizando-se da mesma sessão para agendar a 

terceira sessão pública para o mesmo fim, desconsiderando, assim, o prazo 

recursal renunciado; 
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18.3.2. Além das demais atribuições previstas neste Edital, caberá à Subcomissão 

Técnica manifestar-se em caso de eventuais recursos de licitantes, relativos ao 

julgamento das Propostas Técnicas, se solicitado pela Comissão Permanente de 

Licitação. 
 

18.4. Terceira Sessão Pública 
 

18.4.1. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, 

ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de 

Licitação convocará as licitantes, na forma do item 20 deste Edital, para 

participar da terceira sessão pública, observando-se, ainda, o previsto no item 

18.3.1 alínea “g”, com a seguinte pauta básica: 
 

a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas 

assinaturas na lista de presença constante da Ata; 
 

b) Abrir o Invólucro nº 4, com a Proposta de Preços, cujos documentos serão 

rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 

representantes das licitantes presentes ou por comissão por eles indicada; 
 

c) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame, os 

documentos integrantes do Invólucro nº 4; 
 

d) Analisar o cumprimento, pelas licitantes, das exigências deste Edital para a 

elaboração das Propostas de Preços e julgá-las de acordo com os critérios nele 

especificados; 
 

e) Identificar a Proposta de menor preço e dar conhecimento do resultado aos 

representantes das licitantes presentes; 
 

f) Negociar com a licitante mais bem-classificada na fase da Proposta Técnica – 

caso não tenha apresentado a Proposta de menor preço – conforme previsto na Lei 

nº 8.666/1993, Art. 46, § 1º, inciso II, tendo como referência a Proposta de 

menor preço entre as licitantes classificadas; 
 

g) Realizar procedimento idêntico, na falta de êxito na negociação mencionada na 

alínea precedente, sucessivamente com as demais licitantes classificadas, até a 

consecução de acordo para a contratação; 
 

h) Declarar vencedora do julgamento final das Propostas Técnica e de Preços a 

licitante mais bem-classificada na Proposta Técnica que tiver apresentado a 

Proposta de menor preço ou que concordar em praticar o menor preço entre as 

propostas apresentadas pelas licitantes classificadas; 
 

i) Informar que o resultado do julgamento da Proposta de Preço e do julgamento 

final das Propostas será publicado na forma do item 20 deste Edital, com a 

indicação da ordem de classificação, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para interposição de recurso, conforme disposto no art. 109, I, ‘a’, da Lei nº 

8.666/1993, caso não haja renúncia expressa das licitantes ao prazo recursal 

registrado em Ata. Havendo a expressa renúncia de todas as licitantes, a Comissão 

passará continuamente ao previsto no item 18.5, realizando o agendamento da 

terceira sessão pública para o recebimento dos documentos de habilitação das 

classificadas, desconsiderando, assim, o prazo recursal renunciado; 
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18.4.2. Fica ressalvado que serão objeto da negociação prevista nas alíneas ‘f’ e 

‘g’ do subitem 18.4.1 apenas os preços sujeitos a valoração, integrantes da 

Planilha que constitui o Anexo III do Projeto Básico. Portanto, os percentuais 

corresponderão aos estabelecidos pela própria licitante vencedora em sua Proposta 

de Preços, nas declarações a que se referem, respectivamente, as alíneas ‘b’ e 

‘c’ do subitem 13.3 deste Edital. 
   
18.5. Quarta Sessão Pública 
 

18.5.1. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, 

ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de 

Licitação convocará as licitantes classificadas no julgamento final das 

propostas, na forma do item 20 deste Edital, para participar da quarta sessão 

pública, observando-se, ainda, o previsto no item 18.4.1 alínea “i”, com a 

seguinte pauta básica: 
 

a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas 

assinaturas na lista de presença; 
 

b) Receber e abrir o Invólucro nº 5, cujos documentos serão rubricados pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes 

presentes ou por comissão por eles indicada; 
 

c) Analisar a conformidade dos Documentos de Habilitação com as condições 

estabelecidas neste Edital e na legislação em vigor; 
 

d) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame, os 

documentos integrantes do Invólucro nº 5; 
 

e) Informar: 
 

e1) O resultado da habilitação; 
 

e2) Que o resultado da habilitação será publicado na forma do item 18 deste 

Edital, com a indicação dos proponentes habilitados e inabilitados, abrindo-se 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no 

art. 109, I, ‘a’ da Lei nº 8.666/1993, caso não haja renúncia expressa das 

licitantes ao prazo recursal registrado em Ata; 
 

e3) Que será publicado na forma do item 20 deste Edital o nome da licitante 

vencedora desta 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. 
 

19. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

19.1. Não tendo sido interposto recurso na fase de habilitação, ou tendo havido a 

sua desistência ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a 

Comissão Permanente de Licitação, à vista do relatório da Subcomissão técnica de 

Licitação, e após sua apreciação, a Prefeitura do Município de Porto Velho,  

homologará ou não o resultado e, assim, aprovará ou não a adjudicação do objeto 

desta concorrência à licitante vencedora. 
 

20. DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 
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20.1. A juízo da Comissão Permanente de Licitação, todas as decisões referentes a 

esta concorrência poderão ser divulgadas conforme a seguir, ressalvadas aquelas 

cuja publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é 

obrigatória: 
 

a) nas sessões de abertura de Invólucros; 
 

b) no Diário Oficial da Prefeitura do Município de Porto Velho; 
 

c) no site da PMPVH/RO constante no endereço www.portovelho.ro.gov.br 
 

d) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da 

comunicação pelas licitantes. 
 

21. RECURSOS, PENALIDADES E SANÇÕES 
 

21.1. Dos Recursos: 
 

21.1.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberá 

recurso nos termos do art. 109 da Lei n0 8.666/93 e suas alterações; 
 

21.1.2. O recurso deverá ser interposto mediante petição digitada e impressa, 

através de processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada e subscrita 

pelo representante legal ou preposto da recorrente, obedecendo aos prazos 

previstos na Lei de Licitações; 
 

21.1.3. Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de 

licitante e julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão 

Permanente de Licitação, motivadamente e se houver interesse para a Prefeitura de 

Porto Velho, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras 

decisões; 
 

21.1.4. O recurso deverá ser entregue na sala da Comissão Permanente de Licitação 

e endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação; 
 

21.2. Penalidades: 
 

21.2.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 

instrumento serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis nº 12.846/2013 e 

8.666/93. As sanções administrativas, também poderão ser aplicadas, observando 

sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório; 
 

21.2.2. Poderá a administração, por atraso injustificado das obrigações 

assumidas, aplicar ao contratado multa de mora e/ ou advertência, conforme segue: 
 

21.2.3. Após 30 (trinta) dias consecutivos da falta de execução do objeto, será 

considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual; 
 

21.2.4. A multa eventualmente imposta à Contratada será automaticamente 

descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Prefeitura 

do município de Porto Velho, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 
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prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o 

insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja 

inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança 

judicial; 
 

21.2.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada 

da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 

causar à Administração; 
 

21.2.6. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a contratada se 

sujeitar à Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base na legislação vigente; 
 

21.2.7. A sanção denominada advertência só terá lugar se emitida por escrito e 

quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente 

até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se 

verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser 

aplicadas sanções previstas neste instrumento. 
 

21.2.8. São exemplos de infrações administrativas penalizáveis, nos termos da Lei 

nº 8.666/93 e da Lei nº 12.846/2013, e demais legislações específicas, as 

seguintes: 
 

a) Inexecução parcial ou total do contrato; 
 

b) Apresentação de documentação falsa; 
 

c) Comportamento inidôneo; 
 

d) Fraude fiscal; 
 

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato; 
 

21.2.8. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração 

cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros; 
 

21.2.9. Para efeito de aplicação de multas na execução do serviço, às infrações 

são atribuídas com percentuais de multa, de acordo com a tabela a seguir, que 

elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras 

equivalentes que surgirem, conforme o caso: 
 

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO 
 

Nº MULTA PORCENTAGEM 
 

01 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior 

ou caso fortuito, os serviços contratuais por ocorrência e 

por dia. A multa será aplicada sobre o valor do 

Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada por 

 

3,0% 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
34 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

ocorrência. 
 

02 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes; por ocorrência. A multa será aplicada sobre o 

valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada 

por ocorrência. 

 

3,0% 

 

03 
Recusar-se a executar serviço apontado pela comissão de 

fiscalização, sem motivo justificado; por ocorrência. A 

multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do 

mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência. 

 

2,0% 

 

04 
Deixar de executar serviço ou deixar de providenciar 

recomposição complementar. A multa será aplicada sobre o 

valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada 

por ocorrência. 

 

0,5% 

 

05 
Deixar de fornecer relatórios impressos e, ou mídia bem 

como documentos exigidos para instrução processual por 

objeto, por tipo e por ocorrência. A multa será aplicada 

sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

 

0,3% 

 

 

07 

Deixar de cumprir quaisquer dos itens deste instrumento, 

projeto básico ou contrato e seus anexos, mesmo que não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada. A multa será aplicada sobre o 

valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada 

por ocorrência. 

 

 

1,0% 

 

 

08 

A contratada se responsabilizará por práticas ilícitas 

contra a Administração Pública e poderá pagar multas de 

até 20% de seu faturamento, conforme o Decreto nº 15.354, 

de 02 de Agosto de 2018, que regulamenta a Lei 

Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo da multa e 

das regras para o acordo de leniência. 

 

 

Até 20% no 

faturamento 

 

21.2.10. As sanções previstas neste instrumento incidirão sobre o Faturamento 

Mensal do Contrato, referente ao mês da ocorrência da irregularidade. 
 

21.2.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 
 

21.2.12. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de 

créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na 

forma prevista em lei. 

  
21.2.13. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a 

ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou 

casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a 

critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido. 
 

21.2.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 

como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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21.2.15. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Cadastro de Fornecedores do 

Município de Porto Velho – SISCAF-PVH. 
 

21.2.16. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar, 

impedimento de contratar com o órgão licitante ou de declaração de inidoneidade, 

previstas no subitem anterior, as empresas que, em razão do contrato decorrente 

desta licitação: 
 

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de tributos; 
 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados; 
 

21.2.17. A glosa poderá coexistir com as sanções administrativas, que por sua vez 

buscam preservar o interesse público quando este é abalado por atos ilícitos (ou, 

no mínimo, irregulares) cometidos pela contratante que frustrem os objetivos da 

licitação ou da contratação. A sanção tem caráter repressivo e pedagógico. 
 

21.2.18. Fica prevista a possibilidade de retenção do pagamento na hipótese de 

rescisão unilateral do contrato, motivada pelo inadimplemento das obrigações 

assumidas pela contratada. A retenção se dará até o limite dos eventuais 

prejuízos causados à Administração, conforme possibilitado pela Lei n°. 8.666/93. 
 

21.2.19. A contratada se responsabilizará por práticas ilícitas contra a 

Administração Pública e poderá pagar multas de até 20% de seu faturamento, 

conforme o Decreto nº 15.354, de 02 de Agosto de 2018, que regulamenta a Lei 

Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo da multa e das regras para o acordo 

de leniência. 
 

21.3. No tocante a licitações e contratos: 
 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 
 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 
 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ou 
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g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública; 
 

22. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VIGÊNCIA E REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO 
 

22.1. O local da prestação dos serviços será conforme disposições constantes no 

item 4 do Projeto Básico (ANEXO I deste instrumento convocatório). 
 

22.2. O prazo de vigência e forma de reajuste do futuro contrato será conforme 

disposições constantes no item 7 do Projeto Básico (ANEXO I deste instrumento 

convocatório). 
 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
 

23.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais 

dispositivos legais, a CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente com a Prestação 

dos Serviços solicitados pela CONTRATANTE, observando ainda, o que dispõe o item 

6.1 do Projeto Básico (ANEXO I deste instrumento convocatório). 
 

23.2. As obrigações da CONTRATANTE serão conforme disposições contidas no item 

6.2 do Projeto Básico (ANEXO I deste instrumento convocatório). 
 

24. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

24.1. Conforme disposições contidas no item 11 do Projeto Básico (ANEXO I deste 

instrumento convocatório). 
 

25. REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO 
 

25.1. Conforme disposições contidas no item 10 do Projeto Básico (ANEXO I deste 

instrumento convocatório). 
 

26. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

26.1. Conforme disposições contidas no item 9 do Projeto Básico (ANEXO I deste 

instrumento convocatório). 
 

27. DIREITOS AUTORAIS 
 

27.1. A CONTRATADA cede ao CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos 

patrimoniais de uso de ideias (incluídos os estudos, análises e planos), peças, 

campanhas e demais materiais de publicidade, de sua propriedade, concebidos, 

criados e produzidos em decorrência do futuro Contrato. 
 

27.1.1. O valor da cessão de direitos patrimoniais é considerado incluso nas 

modalidades de remuneração definitivas. 
 

27.1.2. As matrizes, fotolitos e demais trabalhos assemelhados, utilizados na 

produção das peças de mídia impressa, oriundas da execução do futuro Contrato, 

são de propriedade do CONTRATANTE e deverão ficar na posse deste. 
 

27.1.3. O CONTRATANTE poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos 

diretamente ou através de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência 

do futuro CONTRATO e mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe 
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caiba qualquer ônus perante a CONTRATADA. 
 

27.1.4. Em todas as contratações que envolvam direitos de terceiros, a 

CONTRATADA, solicitará de cada contratado 3 (três) orçamentos para execução do 

serviço, para que o CONTRATANTE escolha uma das opções. 
 

27.1.5. Nos casos de cessão por tempo limitado, a CONTRATADA condicionará a 

contratação do serviço por período mínimo de 6 (seis) meses e utilizará os 

trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais e conexos dentro 

dos limites estipulados no respectivo ato de cessão. 
 

27.1.6. Quando o CONTRATANTE optar pela execução dos serviços com a cessão total 

e definitiva, a CONTRATADA se compromete a fazer constar dos ajustes que vier a 

celebrar com terceiros, para a produção de 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 o trabalho de arte e outros protegidos pelos direitos 

autorais ou conexos, ai incluídos a criação, produção e direção, a composição, 

arranjo e execução da trilha sonora, as matrizes, os fotolitos e demais trabalhos 

assemelhados; 
 

b) Estabeleçam que o CONTRATANTE poderá, a seu juízo utilizar referidos direitos, 

diretamente ou por intermédio de terceiros, com ou sem modificações, durante a 

vigência do Contrato e mesmo após seu término ou eventualmente rescisão, sem que 

lhe caiba qualquer ônus perante os cedentes desses direitos. 
 

27.2. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão, definitiva ou por 

tempo limitado, será sempre considerada já incluída no preço de produção. 
 

27.3. Ao término do futuro contrato, a CONTRATADA entregará todo o material 

gráfico, tais como fotolitos, desenhos, peças de propaganda criadas para o 

CONTRATANTE, que poderá utilizá-las na íntegra ou com modificações, sem qualquer 

ônus adicional, ressalvados direitos de terceiros na forma prevista nesta 

cláusula. 
 

27.4. É responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a pesquisa sobre a existência de 

eventual registro junto aos órgãos competentes de registro de marcas e patentes, 

respondendo integralmente por perdas e danos causados ao CONTRATANTE em 

decorrência de uso indevido de símbolos, imagens, expressões etc., produzidas por 

ela ou por terceiros. 
 

27.4.1. Na hipótese de prévio registro, a CONTRATADA deverá notificar, 

expressamente e imediatamente a CONTRATANTE, sobre sua ocorrência. 
 

27.5. Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA, os danos causados a 

CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa do seu empregado ou representante, quando 

da prestação dos serviços. 
 

28. GARANTIA CONTRATUAL 
 

28.1. No ato da assinatura do futuro contrato, objeto deste instrumento, a 

empresa vencedora deverá prestar garantia de 2% (dois por cento) sobre o valor a 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
38 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

ela adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, 

da Lei 8.666/93; 
 

28.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será 

depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250 – 3, 

devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente na Secretaria 

Municipal da Fazenda – SEMFAZ, no Departamento Administrativo-financeiro, para 

lançamento contábil, o respectivo comprovante do depósito em original ou cópia 

autenticada; 
 

28.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta 

deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao 

prazo de execução do futuro contrato, a cláusula de atualização financeira, bem 

como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 

irrevogabilidade. 
 

28.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou 

legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de 

Porto Velho – Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro contrato em pelo 

menos 30 (trinta) dias. 
 

28.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, não 

sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX; 
 

28.6. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do futuro contrato, a 

Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou 

substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido. 
 

28.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos 

danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades 

aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do futuro contrato, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 
 

28.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor 

apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada 

para que complemente aquele valor inicialmente oferecido. 
 

28.9. No caso de rescisão do futuro contrato determinado por ato unilateral e 

escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 

78 da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a 

garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das 

multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, 

da Lei n. 8.666/93. 
 

28.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a 

XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 

o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos pela execução do futuro 

contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93). 
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28.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada 

ou restituída após a execução do futuro contrato, conforme disposto no § 4º do 

art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da empresa 

Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria Municipal da Fazenda – 

SEMFAZ no Departamento Administrativo-financeiro; 
 

28.12. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante 

requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste 

caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à 

época da solicitação. 
 

29. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

29.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em 

qualquer fase do certame licitatório, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo em questão, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente das 

Propostas Técnica e de Preços ou dos Documentos de Habilitação. 
 

29.1.1. A Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior deverão adotar 

os cuidados necessários para preservar o sigilo quanto à autoria da via não 

identificada do Plano de Comunicação Publicitária, até a abertura do Invólucro nº 

2. 
 

29.2. A Comissão Permanente de Licitação, por solicitação expressa da Subcomissão 

Técnica, poderá proceder à vistoria das instalações e da aparelhagem que as 

agências classificadas no julgamento das Propostas Técnicas disponibilizarão para 

a realização dos serviços objeto desta concorrência. 
 

29.3. Até a assinatura do futuro contrato, a contratada poderá ser 

desclassificada se a Prefeitura do Município de Porto Velho tiver conhecimento de 

fato desabonador à sua classificação ou à sua habilitação, conhecido após o 

julgamento de cada fase. 
 

29.3.1. Se ocorrer a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos 

no subitem anterior, a Prefeitura do Município de Porto Velho poderá convocar as 

licitantes remanescentes por ordem de classificação ou revogar o certame. 
 

29.4. Os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de 

atendimento (Proposta Técnica) deverão participar da elaboração dos serviços 

objeto deste Edital, admitida sua substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura do 

Município de Porto Velho. 
 

29.5. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, 

secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da 

igualdade entre as licitantes. 
 

29.6. Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato 

de má-fé, a Prefeitura do Município de Porto Velho comunicará os fatos 

verificados ao Ministério Público Estadual, para as providências devidas. 
 

29.7. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 

licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente 
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protelatórios, sujeitando-se a autora às sanções legais e administrativas 

aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/1993. 
 

29.8. Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, esta concorrência será 

anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá ser revogada, em 

qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta. 
 

29.9. Antes da data marcada para a abertura dos Invólucros com as Propostas e os 

Documentos de Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá, por motivo 

de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de 

esclarecimentos, alterar este Edital e seus anexos, ressalvado que será reaberto 

o prazo inicialmente estabelecido para apresentação dos Documentos e Propostas, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

Propostas. 
 

29.10. Antes do aviso oficial do resultado desta concorrência, não serão 

fornecidas, a quem quer que seja, quaisquer informações referentes à adjudicação 

do certame ou à análise, avaliação ou comparação entre as Propostas. 
 

30. FORO 
 

30.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir quaisquer 

dúvidas referentes à licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

 

Porto Velho, 24 de julho de 2019 
 

 

 

 

IRANEIVA SILVA COSTA 
Presidente CPL-GERAL/SML/PVH 
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ANEXO I DO EDITAL 
 

PROJETO BÁSICO E ANEXOS 

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

PROCESSO Nº 02.00318-000/2018 

 

 

PROJETO BÁSICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA 

ATENDER A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 

 

1 - OBJETIVO 
 

1.1 – Contratação de agência especializada na prestação de serviços técnicos de 

publicidade e propaganda, de caráter educativo e informativo institucional e de 

orientação social, nos termos § 1º do artigo 37 da Constituição da República 

Federal, da Lei nº 12.232, de 29.04.10, e da Lei nº 4.680, de 18.06.65, para 

atender a Prefeitura do Município de Porto Velho. 
 

2 – OBJETO 
 

2.1 – O objeto do presente projeto básico é a contratação de agência de 

propaganda para prestação de serviços técnicos de publicidade, compreendendo o 

conjunto de atividades realizadas integrada e coordenadamente que tenham por 

objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a 

execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a 

distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o 

intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito da informação, ao 

difundir ideias, estabelecer princípios, publicitar iniciativas acerca dos 

serviços e metas da instituição, de informar o público em geral acerca dos 

trabalhos desenvolvidos e da seriedade do Município de Porto Velho e de seu corpo 

de funcionários na importante missão a esta imposta. 

  
2.1.1 – Também integram o objeto deste projeto básico, como atividades 

complementares, os serviços especializados pertinentes: 
 

 Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos 

de avaliação e de criação de conhecimento sobre o mercado, público 

alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e 

ações publicitárias ou sobre resultados das campanhas realizadas na 

execução do contrato, vedada a inclusão de matéria estranha ou que 

não guarde pertinência temática com a ação publicitária ou com o 

objeto do contrato de prestação de serviços de publicidade; 
 

   A produção e execução técnica das peças e projetos publicitários 

criados pela agência contratada; 
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 C

 A criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação 

publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando expansão 

dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. 
 

2.1.1.1 – As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea “a” 

do subitem 2.1.1 terão a finalidade de: 

 Gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação 

da Prefeitura do Município de Porto Velho, o público alvo e os 

veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou 

peças; 

 Aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a 

veiculação (divulgação de mensagens); 

 Possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou 

peças publicitárias realizadas em decorrência da execução do contrato. 

 

2.1.2 – Os serviços previstos no subitem 2.1.1 não abrangem as ações de promoção 

e de patrocínio, bem como as ações de organização de eventos, planejamento e 

montagem de estandes em feiras e exposições, assessoramento e apoio de ações de 

assessoria de imprensa e relações públicas. 
 

2.1.2.1 – Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 2.1.2 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 

entretenimentos comercializados por veículo de comunicação. 
 

2.2 – Para a prestação dos serviços será contratada uma Agência de Propaganda 

cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei nº 4.680/1965 e que tenha obtido 

certificado de Qualificação Técnica de Atendimento, nos termos da Lei nº 

12.232/2010, doravante denominada Agência, licitante ou contratada. 
 

2.2.1 – A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura do Município de Porto 

Velho, em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 4.680/1965, na contratação de 

fornecedores de serviços especializados, para a execução das atividades 

complementares de que trata o subitem 2.1.1 e de veículos de divulgação. 
 

2.2.2 – A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a 

execução de serviços previstos no item 2. 
 

2.3 – Amparo legal para a referida contratação; 
 

2.3.1 – O princípio da publicidade é constitucional, está no art. 37: 
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“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: …” 

 

2.3.2 – A Lei Federal 12.232/2010 é lei especial que estabelece normas gerais 

sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de 

publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para 

tanto, subordinam-se ao disposto nesta Lei os órgãos do Poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário, 

2.3.3 – A Lei 8.666/1993, que rege as licitações públicas e os contratos de um 

modo geral, que neste caso, deve complementar e subsidiar à Lei 12.2323/2010. 

2.3.4 – As normas gerais e específicas da publicidade, sendo as mais relevantes: 

 

2.3.4.1. Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária 

2.3.4.2. Código de Ética dos Profissionais da Propaganda 

2.3.4.3. Lei nº 4.680/1965 

2.3.4.4. Lei nº 8.078/1990 

2.3.4.5. Decreto nº 57.690/1966 

2.3.4.6. Normas-Padrão da Atividade Publicitária/1998 

2.3.4.7. Lei nº 9.610/1998 

2.3.4.8. Decreto nº 4.563/2002 

2.3.4.9. Decreto nº 4.799/2003 

 

3 – JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
 

A comunicação dos poderes de modo geral deve vincular-se a objetivos sociais de 

interesse público e sempre assumir caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, no que tange a Prefeitura do Município de Porto Velho, esse 

caráter educativo, tem o efeito prático de, em se alcançando os objetivos, salvar 

vidas. 
 

É por meio da comunicação do poder executivo que as pessoas são informadas dos 

seus direitos e deveres, das ações de governo e dos benefícios dessas ações. 

Nesse sentido, a comunicação do poder público cumpre importante função de 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
44 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

fortalecer a cidadania e conscientização tanto dos seus direitos quanto dos seus 

deveres junto à sociedade. Lastreia-se, portanto, no princípio de que o direito 

da população ser informada e é dever do ente público informar. 

 

Não é mais possível o mundo viver sem a publicidade uma das formas científicas da 

Comunicação. Estamos na era da interação social, da comunicação instantânea e 

fulminante. Já se fala em uma cibercultura que seria “corresponde ao momento em 

que nossa espécie, pela globalização econômica, pelo adensamento das redes de 

comunicação e de transporte, tende a formar uma única comunidade mundial, ainda 

que essa comunidade seja – e quanto! – desigual e conflitante” (LÉVY, Pierre. 

Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999). Daí surgiu a imagem de aldeia global 

criada, na década de 1960, pelo canadense Marshall McLuhan: "o progresso 

tecnológico poderá levar o planeta à mesma situação de uma aldeia, ou seja, a 

possibilidade de se intercomunicar diretamente com qualquer pessoa que nela vive. 

Por este princípio, o mundo seria interligado, com estreitas relações econômicas, 

políticas e sociais, fruto da evolução das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TICs). Essa profunda interligação entre todas as regiões do globo 

originaria uma poderosa teia de dependências mútuas e, desse modo, promoveria a 

solidariedade e a luta pelos mesmos ideais em prol do desenvolvimento sustentável 

da Terra, superfície e habitat desta ‘aldeia global” (MCLUHAN, Marshall. O meio é 

a mensagem. Rio de Janeiro: Record,1969). Portanto, informar a sociedade sobre as 

ações do Executivo Municipal mais do que uma obrigação e um dever, tornou-se 

nesse mundo globalizado, uma verdadeira necessidade, como o ar que respiramos. 

Para que ocorra a Comunicação de forma estruturada, legal, e técnica, é 

imprescindível a contratação de agência de publicidade para difundir as 

informações emanadas pelo Executivo Municipal, para que seja exercida a cidadania 

com a participação de todos. 

Assim, a contratação de agência de publicidade (marketing) para prestação de 

serviços de publicidade pela Prefeitura do Município de Porto Velho tem como 

objetivos principais: 

a) Disseminar informações assuntos de interesse dos mais diversos 

segmentos sociais; 
 

b) Estimular a sociedade a participar de debates e da definição de 

políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do estado; 
 

c) Realizar ampla difusão dos direitos dos cidadãos e dos serviços 

colocados a sua disposição; 
 

d) Explicar os projetos e as políticas de governo propostos pelo poder 

executivo estadual nas principais áreas de interesse da sociedade; 
 

e) Promover o Município de Porto Velho, e suas potencialidades no Estado, 

País e no exterior; 
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f) Atender as necessidades de informação de clientes e usuários das 

entidades da administração pública indireta e das sociedades e empresas 

sob o controle direto e indireto do Município. 
 

Desta forma a publicidade de interesse do município, compreende duas grandes 

áreas de atuação, com veiculação em todos os meios de divulgação, com intensidade 

e definição proporcional ao público e fim a atingir: a) Institucional e b) 

Utilidade Pública, sendo esta última dirigida em divulgações de interesse social, 

excluindo-se a divulgação de atos oficiais (publicidade legal). 
 

Publicidade Institucional 
 

FINALIDADE E DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 
 

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante o 

acesso da população a informação sobre atos, obras dos órgãos e entidades 

governamentais, suas metas e resultados; dar amplo conhecimento a sociedade das 

políticas públicas do Poder Executivo; divulgar os direitos do cidadão e serviços 

colocados à sua disposição; estimular a participação da sociedade no debate e na 

formalização de políticas públicas; disseminar informações sobre assuntos de 

interesse público dos diferentes seguimentos sociais e promover o município. 
 

A comunicação do Poder Executivo Municipal compreende a formulação e 

implementação da política de comunicação e divulgação social do mesmo, mediante a 

implantação de programas informativos e o desenvolvimento de sistemas de 

informação e pesquisa de opinião pública, através de realização de ações de 

publicidades. 
 

Publicidade de Utilidade Pública ou interesse social 
 

FINALIDADE E DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 
 

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante 

ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a 

população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam 

benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida. 
 

A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos 

de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização 

ou de orientação social, ou ainda que contenha uma orientação a população que a 

habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com 

objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento 

para o cidadão. 
 

3.1 – DO PAPEL DA COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO SOCIAL 
A comunicação na esfera pública deve atuar como elemento facilitador da relação 

de parceria entre governo e sociedade, reforçando os valores de cidadania, 
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diversidade racial, ética, transparência, inclusão social e desenvolvimento, 

proporcionando coerência com os eixos estratégicos prioritários: o 

desenvolvimento social com equidade, com a produção de bens e serviços que 

assegurem uma melhor repartição do crescimento entre os diferentes segmentos da 

população. 
 

A comunicação deve buscar uma unidade na divulgação das ações do Poder Executivo 

Municipal, conferindo-lhe identidade com respeito às singularidades e atribuições 

de cada um dos Órgãos que venha ao encontro dos anseios da população. 
 

A comunicação supera as fronteiras da cultura e da economia. Ela evite a 

segregação racial e cultural, ela motiva e constrói um estado de perseverança, 

crescimento e fortalecimento. 
 

A comunicação é imprescindível em todos os setores. Seja ele privado ou público. 
 

É através da comunicação que os rondonienses, natos ou não, vão assimilar com 

mais facilidade, a nova fase do crescimento social, cultural e econômica de nosso 

Município. 
 

4 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços serão prestados de forma que atenda a Prefeitura do Município de 

Porto Velho como um todo. 
 

A gestão do negócio terá como base o município de Porto Velho, sede da Prefeitura 

do Município de Porto Velho e das Secretarias, facilitando o acesso e 

distribuição das peças. 
 

 

5 – DA ESTIMATIVA ANUAL DA DESPESA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

5.1 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1.1 – As despesas com o contrato resultante desta Concorrência, pelos primeiros 

12 (doze) meses, estão estimadas no total de R$ 7.000.900,00 (sete milhões e 

novecentos), com base no orçamento planejado para o exercício de 2019, destinados 

às Campanhas publicitárias institucionais e de utilidade pública. Sendo que, para 

cobrir as despesas de Agosto a Dezembro de 2019, foi reservado o valor de R$ 

2.803.763,44 (dois milhões oitocentos e três mil setecentos e sessenta e três 

reais e quarenta e quatro centavos). 
 

a) Secretaria Geral de Governo - SGG 
Programa: 007 – Administração da Unidade 
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Projeto Atividade: 02.01.04.122.007.2.809 – Publicidade Institucional e 

Legal de Informação de Interesse Social 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. 
Fonte de Recursos: 10.00 – Recursos Ordinários 
Valor: R$ 2.228.763,44 (dois milhões duzentos e vinte e oito mil 

setecentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro reais). 
 

b) Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
Programa: 313 – Apoio Administrativo 
Projeto Atividade: 09.01.12.122.313.2.713 – Administração da Unidade 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. 
Fonte de Recursos: 10.00 
Valor : R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
 

c) Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 
Programa: 336 – Gestão em Desenvolvimento 
Projeto Atividade: 08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços 

Administrativos 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. 
Fonte de Recursos: 10.23 e 10.27 
Valor: R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). 

 

 

5.2 – No caso de prorrogação do contrato, a Prefeitura do Município de Porto 

Velho consignará nos próximos exercícios, em seu orçamento, as dotações 

necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos. 
 

5.3 – O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu juízo, utilizar ou não a 

totalidade dos recursos previstos. 
 

6 – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 

6.1 – DA CONTRATADA 
 

6.1.1 – A licitante vencedora terá o prazo de até 5 (cinco) dias, contado a 

partir da convocação, para assinar o instrumento de contrato, nos moldes da 

minuta do contrato, e o prazo de até 15 (quinze) dias, contado a partir da data 

de assinatura do contrato, para apresentar a garantia prevista no subitem 8.1 

deste Projeto. 
 

6.1.2 – Se a licitante vencedora não comparecer nos prazos estipulados no subitem 

6.1.1, para assinar o contrato e apresentar o comprovante da prestação da 

garantia contratual a Prefeitura do Município de Porto Velho poderá convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em 

igual prazo e nas mesmas condições apresentadas na proposta da licitante que 

deixou de assinar o contrato, ou revogar esta licitação, independentemente da 

cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/1993. 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
48 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

 

6.1.3 – Poderão ser aplicadas à contratada as sanções e penalidades previstas na 

Lei nº 8.666/1993 e no contrato a ser firmado entre as partes. 
 

6.1.4 – Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer 

ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou 

dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 

6.1.5 – Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais, inclusive trabalhistas e relativas a direitos autorais, que 

lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do 

presente Projeto e do contrato que vier a ser assinado. 
 

6.1.6 – A contratada, independentemente de solicitação, deverá prestar 

esclarecimentos à Prefeitura do Município de Porto Velho sobre eventuais atos ou 

fatos desabonadores noticiados que a envolvam. 
 

6.1.7 – A contratada só poderá divulgar informações acerca da prestação dos 

serviços objeto deste projeto básico, que envolva o nome a Prefeitura do 

Município de Porto Velho, se houver expressado autorização deste. 
 

6.1.8 – É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato resultante deste 

presente projeto básico para qualquer operação financeira. 
 

6.1.9 – A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as 

condições de qualificação e habilitação exigidas no edital de licitação, incluída 

a certificação de qualificação técnica de atendimento de que tratam o art. 4º e 

seu § 1º da Lei nº 12.232/2010. 
 

6.1.10 – É dever da contratada manter as campanhas e ações em consonância com os 

temas e cronograma das campanhas determinadas pela Prefeitura do Município de 

Porto Velho. 
 

6.1.11 – A contratada centralizará o comando da publicidade da Contratante em 

Porto Velho/RO, onde, para esse fim, manterá escritório. A seu juízo, a 

contratada poderá utilizar-se de sua matriz ou de seus representantes em outros 

Estados para serviços de criação e de produção ou outros complementares ou 

acessórios que venham a ser necessários, desde que garantidas às condições 

previamente acordadas. 
 

6.1.12 – No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 

assinatura do contrato, a contratada deverá comprovar que possui, em Porto 

Velho/RO, estrutura de atendimento compatível com o volume e a característica dos 

serviços a serem prestados à Contratante. 
 

6.1.13 – Integrarão o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, 

as condições estabelecidas neste Projeto e em seus anexos, os elementos 
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apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o 

julgamento desta licitação e, quando for o caso, a Proposta de Preços com ela 

negociada. 
 

6.1.14 – Os serviços de agenciamento prestados pela contratada estão sujeitos à 

incidência tributária, considerado o ISSQN do município de Porto Velho, 

percentual já incluso nos preços da prestação dos serviços, sendo 

responsabilidade exclusiva da contratada o recolhimento do ISS dos serviços 

prestados pelos terceiros. 
 

6.1.15 – A contratada fica obrigada a realizar sessão pública para subcontratação 

de empresas sempre que o fornecimento de bens e serviços forem superior a 0,5% 

(cinco décimos por cento) do valor global do contrato, previsto no Art. 14 da Lei 

nº 12.232/2010. 
 

6.1.15.1 – Poderão apresentar propostas para participar da sessão pública as 

empresas de caráter física ou jurídica previamente cadastradas nesta prefeitura, 

de acordo com ramo de atividade pertinente da execução do objeto do contrato, nos 

termos do § 1º do Art. 2º da Lei nº 12.232/2010. 
 

6.1.15.2 – A contratada tera que apresentar sempre 03 (três) orçamentos obtidos 

com fornecedores que atuem no mercado do ramo pretendido, conforme previsto no § 

1º do Art. 14 da Lei nº 12.232/2010. 
 

6.1.15.3 – O contratado procederá as coletas dos orçamentos dos fornecedores em 

envelopes fechados, que serão abertos na sessão pública, convocada e realizada 

sob fiscalização da contratada, conforme previsto no § 2º do Art. 14 da Lei nº 

12.232/2010. 
 

6.2 – DA CONTRATANTE 
 

6.2.1 – O contrato para a execução dos serviços objeto deste Projeto terá duração 

de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. 
 

6.2.2 – O CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante acordo 

entre as partes, nos termos do inciso II no art. 57 da Lei nº 8.666/93. Sendo 

instituída mediante avaliação de desempenho da CONTRATADA, a ser procedida pelo 

CONTRATANTE, e pela aprovação, a cargo da Coordenadoria Municipal de Comunicação, 

Relações Públicas e Cerimonial. 
 

6.2.3 – A Prefeitura do Município de Porto Velho poderá rescindir, a qualquer 

tempo, o contrato que vier a ser assinado, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer espécie de 

direito, nos casos previstos na Lei nº 8.666/1993 e no contrato a ser firmado 

entre as partes, com a exceção do que estabelece o art. 79, § 2º, da referida 

Lei. 
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6.2.4 – A rescisão do contrato acarretará, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial por parte da Prefeitura do Município de 

Porto Velho, a retenção dos créditos decorrentes do contrato, limitada ao valor 

dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste Projeto e em lei, até a 

completa indenização dos danos. 
 

6.2.5 – A Prefeitura do Município de Porto Velho avaliará, semestralmente, os 

serviços prestados pela contratada, através de Comissão de Fiscalização. 
 

7 – VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

7.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir 

da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com 

vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração 

Pública, limitada a 60(sessenta) meses, desde que haja interesse de ambas as 

partes (art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93). 
 

7.2 – O contrato será executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas 

e condições avençadas, as normas ditadas pela Lei nº 12.232/10 e de modo 

complementar a Lei nº 8.666/93 e demais leis aplicáveis, respondendo cada um por 

sua inexecução parcial ou total. 
 

7.3 – O contrato poderá, nas mesmas condições contratuais, sofrer acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, decorrentes de modificações de 

quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65, da Lei n.º 

8.666/93. 
 

7.4 – O valor inicialmente do contrato poderá ser reajustado em função da 

remuneração vigente no mercado publicitário, consoante o disposto no art. 6º, 

Inciso V da Lei nº 12.232/2010, tabela de preços, conforme disposto no art. 15 da 

Lei nº 12.232/2010, tendo como parâmetros básicos os preços vigentes praticados 

em conformidade com a tabela referencial do Sindicato das Agências de Propaganda 

do Estado do Pará – SINAPRO/PA, referente aos serviços internos realizados pela 

contratada, e a tabela de preços dos serviços de veiculação, atualizada 

anualmente pelas empresas de comunicação (jornal impresso, emissoras de rádio e 

televisão e sites). 
 

8 – DA GARANTIA 
8.1 – Será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia em favor 

da Prefeitura do Município de Porto Velho, correspondente 2% (dois por cento) do 

valor do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 

8.666/1993, à escolha da licitante vencedora: 
 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança Bancária. 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
51 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

 

8.2 – Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o 

depósito deverá ser feito obrigatoriamente no Banco do Brasil, conforme determina 

o art. 82 do Decreto nº 93.872/86, a qual será devolvida atualizada 

monetariamente, nos termos do § 4º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993. 

8.3 – Se a opção de garantia for pelo seguro-garantia: 
 

a) Seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do 

contrato, acrescido de trinta dias; 
 

b) A apólice deverá indicar a Prefeitura do Município de Porto Velho 

como beneficiário; 
 

c) Não será aceita apólice que contenha cláusula contrária aos 

interesses da Prefeitura do Município de Porto Velho. 
 

8.4 – Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter: 

a) Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, 

acrescido de trinta de trinta dias; 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o 

pagamento a Prefeitura do Município de Porto Velho independentemente de 

interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; 

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos 

previstos nos Arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro; 

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com 

o previsto neste Projeto Básico. 
 

8.5 – Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá: 

a) Ter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser 

reconhecido pelo Contratante, constando entre aqueles previstos na 

legislação específica; 

b) Ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco do Brasil, 

podendo o Contratante recusar o título ofertado, caso verifique a ausência 

desses requisitos. 

8.6 – A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o 

término da vigência do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

respectiva solicitação, mediante a certificação pelo Gestor do contrato de que os 

serviços foram realizados a contento. 
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8.7 – Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, 

inclusive indenização a terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva 

reposição, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data em 

que for notificada pela Prefeitura do Município de Porto Velho. 
 

8.8 – Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a 

complementação da garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que 

for notificada pela Prefeitura do Município de Porto Velho. 
 

9 – ENTREGA DOS SERVIÇOS 
 

9.1 – As campanhas serão criadas a partir do briefing desenvolvido pela 

coordenadoria de comunicação, contendo o problema, os objetivos, o plano de ação, 

o público-alvo que deverá atingir áreas geográficas de interesses e prazos. 
 

9.2 – Após o recebimento do briefing a CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias 

uteis para entregar a CONTRATANTE o orçamento, croqui, lay-out e demais 

documentação que remetam a criação da campanha solicitada. Sendo que a 

CONTRATANTE terá o prazo de 2 (dois) dias uteis para aprovação da criação. 
 

9.3 – Com a criação autorizada, o orçamento e demais documentação que remetam a 

produção da campanha solicitada deverá ser entregue para aprovação da CONTRATANTE 

no prazo de 15 (quinze) dias uteis, onde a CONTRATANTE terá o prazo de 2 (dois) 

dias uteis para deferimento da documentação e a CONTRATADA terá o prazo de 10 

(dez) dias para produzir o material final e entregar à CONTRATANTE. 
 

9.4 – Nas campanhas que incluem veiculação em mídias, o orçamento e demais 

documentação que remetam a veiculação da campanha solicitada deverá ser entregue 

para aprovação da CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias uteis após a produção 

das peças, onde a CONTRATANTE terá o prazo de 2 (dois) dias uteis para 

deferimento da documentação e a CONTRATADA terá o prazo de até 2 (dois) dias para 

veicular. 
 

9.5 – Nas campanhas que incluem veiculação em redes sociais, o orçamento e demais 

documentação que remetam a veiculação da campanha solicitada deverá ser entregue 

para aprovação da CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias uteis, onde a 

CONTRATANTE terá o prazo de 2 (dois) dias uteis para deferimento da documentação 

e a CONTRATADA terá o prazo de até 2 (dois) dias para veicular. 
 

9.6 – O serviço de criação, planejamento e gestão de mídias (redes sociais) será 

elaborado a partir do briefing anual desenvolvido pela coordenadoria de 

comunicação, contendo o problema, os objetivos, o plano de ação, o público-alvo 

que deverá atingir. 
 

9.7 – No décimo quinto dia de cada mês a CONTRATADA deverá apresentar o 

orçamento, lay-out, e demais documentos que comprovam a criação, planejamento e 
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gestão, sendo que a CONTRATANTE terá o prazo de 48 horas para aprovação. Exceto 

em casos excepcionais determinados pela CONTRATANTE. 
 

9.8 – Quando o material entregue para aprovação for indeferido, a CONTRATANTE 

terá o prazo para revisão, correção e devolução de 48 horas. 
 

9.9 – Os prazos devem estar de acordo com os itens 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 

e o não cumprimento dos prazos será caracterizada inexecução contratual. 
 

10 – REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO 
 

10.1 – A remuneração à contratada, pelos serviços prestados, será feita nos 

termos regido por esta Prefeitura, consoante os preços estabelecidos no Modelo de 

Planilha de Preço Sujeito a Valoração que constitui o Anexo III ou, quando for o 

caso, de acordo com os preços negociados na forma prevista neste Projeto. 
 

10.2 – Após o recebimento dos serviços, o processo será instruído com a 

respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou 

documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando 

se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento. 
 

10.3 – A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ efetuará o pagamento em até 30 

(trinta) dias contados da data da liquidação da despesa; 
 

10.3.1 – Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ, verificará se a contratada mantém 

todas as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprovação 

de se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e o INSS, 

FGTS e Justiça do Trabalho (certidão negativa); 
 

10.3.2 – Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a 

Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica 

obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento 

da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da 

seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 
 

Onde: 
 

EM: Encargos moratórios; 
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso; 
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado: 
 

 

I=    i__ 
    365 

 

I=    6/100 
      365 

I= 0,00016438 

 

 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
54 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

11 – FISCALIZAÇÃO 
 

11.1 – A Prefeitura do Município de Porto Velho nomeará um Gestor titular e um 

substituto para executar a realização dos contratos resultantes deste projeto 

básico e registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências, 

irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos serviços e terão 

poderes, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata 

correção, nos termos da Cláusula Sétima da minuta de contrato. 
 

12 – PENALIDADES E SANÇÕES 
 

12.1 – Poderá a administração, por atraso injustificado das obrigações assumidas, 

aplicar ao contratado multa de mora e/ ou advertência, conforme segue: 
 

a) Após 30 (trinta) dias consecutivos da falta de execução do objeto, será 
considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão 

contratual; 
 

b) A multa eventualmente imposta à Contratada será automaticamente descontada 
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da 

Prefeitura do município de Porto Velho, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da 

multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da 

garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão 

competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a 

Administração proceder à cobrança judicial; 
 

c) As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível 

venha causar à Administração; 
 

d) De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a contratada se 
sujeitar à Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 

de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente; 

e) A sanção denominada advertência só terá lugar se emitida por escrito e 

quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível 

somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso 

não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que 

deverão ser aplicadas sanções previstas neste Projeto Básico. 
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12.2 – São exemplos de infrações administrativas penalizáveis, nos termos da Lei 

nº 8.666/93 e da Lei nº 12.846/2013, e demais legislações específicas, as 

seguintes: 
 

a) Inexecução parcial ou total do contrato; 
b) Apresentação de documentação falsa; 
c) Comportamento inidôneo; 
d) Fraude fiscal; 
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato; 

 

12.3 – As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração 

cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros; 
 

12.4 – Para efeito de aplicação de multas na execução do serviço, às infrações 

são atribuídas com percentuais de multa, de acordo com a tabela a seguir, que 

elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras 

equivalentes que surgirem, conforme o caso: 
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO 

 

Nº MULTA PORCENTAGEM 
 

01 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior 

ou caso fortuito, os serviços contratuais por ocorrência e 

por dia. A multa será aplicada sobre o valor do 

Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada por 

ocorrência. 

 

3,0% 

 

02 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes; por ocorrência. A multa será aplicada sobre o 

valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada 

por ocorrência. 

 

3,0% 

 

03 
Recusar-se a executar serviço apontado pela comissão de 

fiscalização, sem motivo justificado; por ocorrência. A 

multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do 

mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência. 

 

2,0% 

 

04 
Deixar de executar serviço ou deixar de providenciar 

recomposição complementar. A multa será aplicada sobre o 

valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada 

por ocorrência. 

 

0,5% 

 

05 
Deixar de fornecer relatórios impressos e, ou mídia bem 

como documentos exigidos para instrução processual por 

objeto, por tipo e por ocorrência. A multa será aplicada 

sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

 

0,3% 

 

 

07 

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do projeto básico ou 

contrato e seus anexos, mesmo que não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada. A multa será aplicada sobre o valor do 

Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada por 

ocorrência. 

 

 

1,0% 

 

 

A contratada se responsabilizará por práticas ilícitas 

contra a Administração Pública e poderá pagar multas de 
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08 até 20% de seu faturamento, conforme o Decreto nº 15.354, 

de 02 de Agosto de 2018, que regulamenta a Lei 

Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo da multa e 

das regras para o acordo de leniência. 

Até 20% no 

faturamento 

 

12.5 – As sanções previstas neste Projeto Básico incidirão sobre o Faturamento 

Mensal do Contrato, referente ao mês da ocorrência da irregularidade. 
 

12.6 – As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 
 

12.7 – As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de 

créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na 

forma prevista em lei. 

  
12.8 – As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a 

ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou 

casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a 

critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido. 
 

12.9 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

12.10 – A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Cadastro de Fornecedores do 

Município de Porto Velho – SISCAF-PVH. 
 

12.11 – Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar, impedimento 

de contratar com o órgão licitante ou de declaração de inidoneidade, previstas no 

subitem anterior, as empresas que, em razão do contrato decorrente desta 

licitação: 
 

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados; 

12.12 – A glosa poderá coexistir com as sanções administrativas, que por sua vez 

buscam preservar o interesse público quando este é abalado por atos ilícitos (ou, 

no mínimo, irregulares) cometidos pela contratante que frustrem os objetivos da 

licitação ou da contratação. A sanção tem caráter repressivo e pedagógico. 
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12.13 – Fica prevista a possibilidade de retenção do pagamento na hipótese de 

rescisão unilateral do contrato, motivada pelo inadimplemento das obrigações 

assumidas pela contratada. A retenção se dará até o limite dos eventuais 

prejuízos causados à Administração, conforme possibilitado pela Lei n°. 8.666/93. 

12.14 – A contratada se responsabilizará por práticas ilícitas contra a 

Administração Pública e poderá pagar multas de até 20% de seu faturamento, 

conforme o Decreto nº 15.354, de 02 de Agosto de 2018, que regulamenta a Lei 

Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo da multa e das regras para o acordo 

de leniência. 

13 – ENTREGA DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

A Proposta Técnica deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação 

acondicionada nos Invólucros nº 1, nº 2 e nº 3. 
 

Invólucro nº 1 
 

13.1 – No Invólucro nº 1 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação 

Publicitária – Via Não Identificada, de que tratam os subitens 14.2 e 14.3. 
 

13.1.1 – Só será aceito o Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 

Identificada que estiver acondicionado no invólucro padronizado fornecido, 

obrigatoriamente, pelo ANUNCIANTE. 
 

13.1.1.1 – O invólucro padronizado deverá ser retirado pela interessada no 

horário de 08:00 as 14:00 horas, indicado no Edital. 
 

13.1.1.2 – O invólucro padronizado só será entregue à agência que o solicite 

formalmente. 
 

13.1.1.3 – O Invólucro nº 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica. 
 

13.1.1.4 – Para preservar – até a abertura do Invólucro nº 2 – o sigilo quanto à 

autoria do Plano de Comunicação Publicitária, o Invólucro nº 1 não poderá: 
 

a) ter nenhuma identificação; 
 

b) apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a 

identificação da licitante; 
 

c) estar danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais 

documentos nele acondicionados de modo a possibilitar a identificação da 

licitante. 
 

 

 

Invólucro nº 2 
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13.2 – No Invólucro nº 2 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação 

Publicitária – Via Identificada, de que trata o subitem 14.4. 
 

13.2.1 – O Invólucro nº 2 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a 

seguinte identificação: 
 

 Invólucro nº 2 

 Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária 

– Via Identificada 

 Nome empresarial e CNPJ da licitante 

 Concorrência nº... 
 

13.2.2 – O Invólucro nº 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser 

constituído de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que 

inviolável, quanto às informações de que trata, até sua abertura. 
 

13.2.3 – O Invólucro nº 2 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, 

palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via 

Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura 

do Invólucro nº 2. 
 

Invólucro nº 3 
 

13.3 – No Invólucro nº 3 deverá estar acondicionados a Capacidade de Atendimento, 

o Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de que tratam 

os subitens 14.5 a 14.10. 
 

13.3.1 – O Invólucro nº 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a 

seguinte identificação: 
 

 Invólucro nº 3 

 Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento, 

Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de 

Comunicação 

 Nome empresarial e CNPJ da licitante 

 Concorrência nº... 
 

13.3.2 – O Invólucro nº 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser 

constituído de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que 

inviolável, quanto às informações de que trata, até sua abertura. 
 

13.3.3 – O Invólucro nº 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, 

palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via 

Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura 

do Invólucro nº 2. 
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13.4 – A Proposta de Preços deverá ser entregue à Comissão Especial de Licitação 

acondicionada no Invólucro nº 4. 
 

Invólucro nº 4 
 

13.4.1 – O Invólucro nº 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a 

seguinte identificação: 
 

 Invólucro nº 4 

 Proposta de Preços 

 Nome empresarial e CNPJ da licitante 

 Concorrência nº... 
 

13.4.2 – O Invólucro nº 4 será providenciado pela licitante e pode ser 

constituído de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que 

inviolável, quanto às informações de que trata, até sua abertura. 
 

13.4.3 – O Invólucro nº 4 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, 

palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via 

Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura 

do Invólucro nº 2. 
 

14 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

14.1 – A licitante deverá apresentar sua Proposta Técnica estruturada de acordo 

com os quesitos e subquesitos a seguir: 
 

Quesitos Subquesitos 

Plano de Comunicação Publicitária  

 Raciocínio Básico 

 Estratégia de Comunicação 

Publicitária 

 Ideia Criativa 

 Estratégia de Mídia e Não Mídia 

Capacidade de Atendimento  

Repertório  

Relatos de Soluções de Problemas de 

Comunicação 
 

 

14.1.1 – A Proposta Técnica será redigida em língua portuguesa, salvo quanto a 

expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras. 
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Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada 
 

14.2 – O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada deverá ser 

apresentado da seguinte forma: 
 

• Em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda; 

• Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2 , ambas em 

branco; 

• Conteúdo impresso em papel A4, branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2 , 

orientação retrato, observado o disposto na alínea ‘c2’ do subitem 14.2.2; 

• Espaçamento de margens de páginas em configuração “Normal” de acordo com 

o editor WORD – na guia de LAYOUT DA PÁGINA / MARGENS, sendo: 2,5 na 

superior e 2,5 na inferior e de espaçamento de 3 cm na margem esquerda e 3 

cm na direita, sempre a partir da borda; 

• Títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos; 

• Espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo após 

títulos e entretítulos e entre parágrafos; 

• Alinhamento justificado do texto; 

• Texto e numeração de páginas em fonte ‘arial’, cor preta, tamanho ‘12 

pontos’, observado o disposto nos subitens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.3; 

• Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da 

primeira página interna, em algarismos arábicos, no canto inferior lado 

direito; 

• Sem identificação da licitante. 

14.2.1 – As especificações do subitem 14.2 não se aplicam às peças e material de 

que trata a alínea ‘b’ do subitem 14.3.3 e à indicação prevista no subitem 

14.3.3.3.5. 

14.2.2 – Os subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação 

Publicitária poderão ter gráficos e ou tabela, observadas as seguintes regras: 

a) os gráficos ou tabelas poderão ser editados em cores; 

b) os dados e informações dos quadros e ou tabelas devem ser editados na 

fonte ‘arial’, cor preta, tamanho ‘10 pontos’; 

c) as páginas em que estiverem inseridos os gráficos e ou tabelas poderão 

ser: 

c1) apresentadas em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite 

previsto no subitem 13.2.6, o papel A3 será computado como duas páginas de 

papel A4; 
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c2) impressas na orientação paisagem. 

14.2.3 – Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito Estratégia de 

Mídia e Não Mídia poderão: 

I – ser editados em cores; 

II – ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses 

documentos; 

III – ter qualquer tipo de formatação de margem; 

IV – ser apresentados em papel A3 dobrado. 

14.2.3.1 – As páginas em que estiverem inseridos os gráficos, tabelas e planilhas 

desse subquesito poderão ser impressas na orientação paisagem. 
 

14.2.4 – Os exemplos de peças e ou material integrantes do subquesito Ideia 

Criativa serão apresentados separadamente do caderno de que trata o subitem 14.2. 
 

14.2.4.1 – Esses exemplos devem adequar-se as dimensões do Invólucro nº1, cabendo 

a licitante atentar para o disposto nas alíneas ‘c’ dos subitens 13.1.1.4. 
 

14.2.5 – O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada não poderá 

ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite 

a identificação de sua autoria antes da abertura do Invólucro nº 2. 
 

14.2.6 – Os textos do Raciocínio Básico, da Estratégia de Comunicação 

Publicitária e da relação comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem 14.3.3 

estão limitados, no conjunto, a 08 (oito) páginas, ressalvado que não serão 

computadas nesse limite as páginas utilizadas eventualmente apenas para separar 

os textos desses subquesitos. 
 

14.2.7 – Para fins do certame licitatório, consideram-se como Não Mídia os meios 

que não implicam a compra de espaço e ou tempo em veículos de comunicação e 

divulgação para a transmissão de mensagem publicitária. 
 

14.2.8 – Podem ser utilizadas páginas isoladas com a finalidade de indicar o 

Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada e seus subquesitos: 

Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e 

Estratégia de Mídia e Não Mídia. 
 

14.2.8.1 – Essas páginas devem seguir as especificações do subitem 14.2, no que 

couber. 
 

14.3 – O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada, composto dos 

subquesitos Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia 

Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia, deverá ser elaborado com base no 

Briefing e Planejamento Estratégico (Anexos I e II), observadas as seguintes 

disposições: 
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14.3.1 – Raciocínio Básico: apresentação pela licitante de diagnóstico das 

necessidades de comunicação publicitária da Prefeitura do Município de Porto 

Velho para enfrentar o(s) desafio(s) ou o(s) problema(s), geral e ou específico, 

de comunicação, sua compreensão sobre o objeto da licitação e, principalmente, 

sobre o(s) desafio(s) ou o(s) problema(s), geral e ou específico, de comunicação 

a ser(em) enfrentado(s); 
 

14.3.2 – Estratégia de Comunicação Publicitária: apresentação pela licitante das 

linhas gerais da proposta para suprir o(s) desafio(s) ou o(s) problema(s), geral 

e ou específico, de comunicação a ser(em) enfrentado(s) e alcançar os objetivos, 

geral e específicos, de comunicação previstos no Briefing e Planejamento 

Estratégico. 
 

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

acordo com 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 que meios de comunicação e divulgação, 

instrumentos ou ferramentas utilizar. 

 

14.3.3 – Ideia Criativa: apresentação pela licitante de campanha publicitária, 

observadas as seguintes disposições: 
 

a) apresentar relação de todas as peças e ou material que julgar 

necessários para a execução da sua proposta de estratégia de comunicação 

publicitária, como previsto no subitem 14.3.2, com comentários sobre cada 

peça e ou material. 

b) da relação prevista na alínea anterior, escolher e apresentar como 

exemplos as peças e ou material que julgar mais indicados para 

corporificar objetivamente sua proposta de solução do(s) desafio(s) ou 

problema(s), geral e ou específico, de comunicação, conforme explicitado 

na estratégia de comunicação publicitária. 
 

14.3.3.1 – Os comentários mencionados na alínea ‘a’ do subitem 14.3.3 estão 

circunscritos à especificação de cada peça e ou material e à explicitação das 

funções táticas que se pode esperar de cada peça e ou material. 
 

14.3.3.2 – Se a campanha proposta pela licitante previr número de peças e ou 

material superior ao que pode ser apresentado ‘fisicamente’, conforme 

estabelecido na alínea ‘b’ do subitem 14.3.3 e na alínea ‘a’ do subitem 14.3.3.3, 

a relação prevista na alínea ‘a’ do subitem 14.3.3 deverá ser elaborada em dois 
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blocos: um para as peças e ou material apresentados como exemplos e outro para o 

restante. 
 

14.3.3.3 – Os exemplos de peças e ou material de que trata a alínea ‘b’ do 

subitem 14.3.3: 
 

a) estão limitados a 10 (dez), independentemente do meio de divulgação, do 

tipo ou característica da peça e ou material; 
 

b) podem ser apresentados sob a forma de: 
 

b1) roteiro, leiaute ou storyboard impressos, para qualquer meio; 
 

b2) protótipo ou ‘monstro’, para peças destinadas a rádio e internet; 
 

b3) storyboard animado ou animatic, para TV e cinema. 
 

c) só serão aceitos finalizados em caso de não mídia. 
 

14.3.3.3.1 – Na elaboração do animatic poderão ser inseridas fotos e imagens 

estáticas que poderão ser editadas e animadas de forma não linear, além de 

trilha, voz de personagens e locução. Não podem ser inseridas imagens em 

movimento. 
 

14.3.3.3.2 – Os storyboards animados ou animatics e os protótipos ou ‘monstros’ 

poderão ser apresentados em CD, CD-ROM, DVD-Rom, executáveis em computadores 

pessoais, ressalvado que não serão avaliados sob os critérios geralmente 

utilizados para peças finalizadas, mas apenas como referência da ideia a ser 

produzida. 
 

14.3.3.3.3 – Os protótipos ou ‘monstros’ de peças para a internet poderão ser 

produzidos em quaisquer dos formatos universais, a exemplo de pdf, jpg, html, 

mpeg, swf e mov. 
 

14.3.3.3.4 – As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho real ou reduzido, 

desde que não haja prejuízo para sua leitura, sem limitação de cores, com ou sem 

suporte e ou passe-partout, observado o disposto no subitem 14.2.4.1. Peças que 

não se ajustem às dimensões do Invólucro nº 1 podem ser dobradas. 
 

14.3.3.3.5 – Cada peça e ou material deverá trazer indicação sucinta (exemplos: 

cartaz, filme TV, spot rádio, anúncio revista, ‘monstro’ internet) destinada a 

facilitar seu cotejo, pelos integrantes da Subcomissão Técnica, com a relação 

comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem 14.3.3. 
 

14.3.3.4 – Para fins de cômputo das peças que podem ser apresentadas 

‘fisicamente’, até o limite de que trata a alínea ‘a’ do subitem 14.3.3.3, devem 

ser observadas as seguintes regras: 
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a) as reduções e variações de formato serão consideradas como novas peças; 
 

b) cada peça apresentada como parte de um kit será computada no referido 

limite; 
 

c) peça sequencial, para qualquer meio (a exemplo de anúncio para revista 

e jornal e de painéis sequenciais de mídia exterior – outdoor, 

envelopamento de veículos, adesivagem de fingers – entre outros), será 

considerada uma peça se o conjunto transmitir mensagem única; 
 

d) um hotsite e todas as suas páginas serão considerados uma peça; 
 

e) um filme e o hotsite em que se encontra hospedado serão considerados 

duas peças; 
 

f) um banner e o hotsite para o qual ele esteja direcionado serão 

considerados duas peças; 
 

g) um hotsite cuja página de abertura e ou demais páginas internas sejam 

formadas por animações ou imagens captadas, formando um conjunto integrado 

ao hotsite, será considerado uma peça. 
 

14.3.3.4.1 – Na apresentação de proposta de hotsite a que se refere a alínea ‘g’ 

do subitem 14.3.3.4, não podem ser inseridos vídeos ou imagens em movimento. 
 

14.3.4 – Estratégia de Mídia e Não Mídia – constituída de: 
 

a) apresentação em que a licitante explicitará e justificará a estratégia 

e as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação 

publicitária por ela sugerida e em função da verba referencial indicada no 

Briefing, sob a forma de textos, tabelas, gráficos e planilhas; 
 

b) simulação de plano de distribuição em que a licitante indicará todas as 

peças e ou material destinados a veiculação, exposição ou distribuição, 

sob a forma de textos, tabelas, gráficos e planilhas. 
 

14.3.4.1 – Todas as peças e material que integrarem a relação comentada prevista 

na alínea ‘a’ do subitem 14.3.3 deverão constar dessa simulação. 
 

14.3.4.2 – Dessa simulação deverá constar resumo geral com informações sobre, 

pelo menos: 
 

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

b) as quantidades de inserções das peças em veículos de comunicação e 

divulgação; 
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c) os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em 

veículos de comunicação e 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 comunicação e 

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. 
 

14.3.4.3 – Nessa simulação: 
 

a) os preços das inserções em veículos de comunicação e divulgação devem 

ser os de tabela cheia, vigentes na data de publicação do Aviso de 

Licitação; 
 

b) deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência 

concedido pelos veículos de comunicação e divulgação, nos termos do art. 

11 da Lei nº 4.680/1965; 
 

c) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre 

todos os serviços de fornecedores. 
 

14.3.4.3.1 – Caso o Edital venha a ser republicado, com a retomada da contagem do 

prazo legal, os preços de tabela a que se refere a alínea ‘a’ do subitem 14.3.4.3 

devem ser os vigentes na data de publicação do primeiro Aviso de Licitação. 
 

Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada 
 

14.4 – O Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, sem os exemplos de 

peças e ou material da Ideia Criativa, deverá constituir-se em cópia da via não 

identificada, com as seguintes especificidades: 
 

I. Ter a identificação da licitante; 
 

II. Ser datado; 
 

III. Estar assinado na última página e rubricado nas demais, por quem 

detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos 

constitutivos, devidamente identificado. 
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Capacidade de Atendimento 
 

14.5 – A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem a 

Capacidade de Atendimento em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em 

papel A4, em fonte ‘arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas 

sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na 

última por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus 

atos constitutivos, devidamente identificado. 
 

14.5.1 – Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 

14.5 poderá ser editada em papel A3 dobrado. 
 

14.5.2 – Os documentos e informações e o caderno específicos mencionados no 

subitem 14.5 não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro 

elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada e 

possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro nº 2. 
 

14.5.3 – Não há limitação de número de páginas para apresentação da Capacidade de 

Atendimento. 
 

14.6 – A Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, 

diagramas, fotos e outros recursos, por meios dos quais a licitante apresentará: 
 

a) relação nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com 

a especificação do início de atendimento de cada um deles; 
 

b) a quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido (no 

mínimo, nome, formação e experiência), dos profissionais que poderão ser 

colocados à disposição da execução do contrato, discriminando-se as áreas 

de estudo e planejamento, criação, produção de rádio, TV, cinema, 

internet, produção gráfica, mídia e atendimento; 
 

c) as instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que estarão à 

disposição para a execução do contrato; 
 

d) a sistemática de atendimento e discriminará os prazos a serem 

praticados, em condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou 

de campanha e na elaboração de plano de mídia; 
 

e) a discriminação das informações de marketing e comunicação, das 

pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia 

que colocará regularmente à disposição do Contratante, sem ônus 

adicionais, na vigência do contrato. 
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Repertório 
 

14.7 – A licitante deverá apresentar os documentos, informações, peças e material 

que constituem o Repertório em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em 

papel A4, em fonte ‘Arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas 

sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na 

última por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus 

atos constitutivos, devidamente identificado. 
 

14.7.1 – Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 

14.7 poderá ser editada em papel A3 dobrado. 
 

14.7.2 – Os documentos e informações e o caderno específicos mencionados no 

subitem precedente não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou 

outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 

Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do 

Invólucro nº 2 
 

14.7.3 – Não há limitação de número de páginas para apresentação do Repertório. 
 

14.8 – O Repertório será constituído de peças e ou material concebidos e 

veiculados, expostos ou distribuídos pela licitante. 
 

14.8.1 – A licitante deverá apresentar 10 (dez) peças ou material, 

independentemente do seu tipo ou característica e da forma de sua veiculação, 

exposição ou distribuição. 
 

14.8.1.1 – As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD, executáveis 

no sistema operacional Windows, podendo integrar o caderno específico previsto no 

subitem 14.7 ou ser apresentadas soltas. 
 

14.8.1.2 – As peças e ou material devem ter sido veiculados, expostos ou 

distribuídos. As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no 

subitem 14.7, em papel A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas soltas. Em todos os 

casos, deverá ser preservada a capacidade de leitura das peças e deverão ser 

indicadas suas dimensões originais. 
 

14.8.1.3 – Se apresentadas soltas, as peças poderão ter qualquer formato, 

dobradas ou não. 
 

14.8.1.4 – Se a licitante apresentar peças em quantidade inferior à estabelecida 

no subitem 14.8.1, sua pontuação máxima, neste quesito, será proporcional ao 

número de peças apresentadas. A proporcionalidade será obtida mediante a 
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aplicação da regra de três simples em relação à pontuação máxima prevista no 

subitem 15.3.1. 
 

 

14.8.2 – Para cada peça e ou material, deverá ser apresentada ficha técnica com a 

indicação sucinta do problema que se propôs a resolver e a identificação da 

licitante e de seu cliente, título, data de produção, período de veiculação, 

exposição e ou distribuição e, no caso de veiculação, menção de pelo menos um 

veículo de comunicação e divulgação que divulgou cada peça. 
 

14.8.3 – As peças e ou material não podem referir-se a trabalhos solicitados e ou 

aprovados pelo Contratante. 
 

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação   
 

14.9 – A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem 

os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação em caderno específico, com ou 

sem o uso de cores, em papel A4, em fonte ‘arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas 

numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e 

assinadas na última por quem detenha poderes de representação da licitante, na 

forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado. 
 

14.9.1 – Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem 

14.9 poderá ser editada em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite 

previsto no subitem 14.10, o papel A3 será computado como duas páginas de papel 

A4. 
 

14.9.2 – Os documentos e informações e o caderno específicos mencionados no 

subitem precedente não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou 

outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 

Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do 

Invólucro nº 2. 
 

14.10 – A licitante deverá apresentar 02 (dois) Relatos de Soluções de Problemas 

de Comunicação, cada um com o máximo de 2 (duas) páginas, em que serão descritas 

soluções bem-sucedidas de problemas de comunicação planejadas e propostas por ela 

e implementadas por seus clientes. O Relato: 
 

I. Será elaborado pela licitante, em papel que a identifique; 
 

II. Deverá ter nome, cargo ou função e assinatura de funcionário da 

licitante responsável por sua elaboração; 
 

III. Não pode referir-se a ações publicitárias solicitadas e ou aprovadas 

pelo ANUNCIANTE; 
 

IV. Deverá estar formalmente referendado pelo cliente. 
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14.10.1 – A formalização do referendo deverá ser feita na última página do 

Relato, na qual constarão o do nome empresarial do cliente, o nome e o cargo ou 

função do signatário. As duas páginas do Relato deverão estar assinadas pelo 

autor do referendo. 
 

14.10.2 – É permitida a inclusão de até 05 (cinco) peças e ou material, 

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

cada Relato. Se incluídas: 
 

I. As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD, executáveis 

no sistema operacional Windows, podendo integrar o caderno específico 

previsto no subitem 14.9 ou ser apresentadas soltas; 
 

II. As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no 

subitem 14.9, em papel A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas soltas. Em 

todos os casos, deverão ser indicadas suas dimensões originais; 
 

III. Para cada peça e ou material, deverá ser apresentada ficha técnica 

com a indicação sucinta do problema que se propuseram a resolver. 
 

14.10.3 – Se apresentadas soltas, as peças gráficas poderão ter qualquer formato, 

dobradas ou não. 
 

14.10.4 – Se a licitante apresentar Relatos em quantidade inferior à estabelecida 

no subitem 14.10, sua pontuação máxima, 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 prevista no 

subitem 15.3.1. 
 

15 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 

15.1 – A Subcomissão Técnica analisará as Propostas Técnicas das licitantes 

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

15.2 – Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de 

julgamento técnico, os seguintes atributos da Proposta, em cada quesito ou 

subquesito: 
 

15.2.1 – Plano de Comunicação Publicitária 
 

15.2.1.1 – Raciocínio Básico – a acuidade de compreensão: 
 

a) Das funções e do papel da Prefeitura do Município de Porto Velho nos 

contextos social e econômico; 
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b) Da natureza, da extensão e da qualidade das relações da Prefeitura do 

Município de Porto Velho com seus públicos; 
 

c) Das características da atividade da Prefeitura do Município de Porto 

Velho e das suas atividades que sejam significativas para a comunicação 

publicitária; 
 

d) Sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação; 
 

e) Do (s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e ou específico, de 

comunicação a ser(em) enfrentado(s) pelo Contratante; 
 

f) Das necessidades de comunicação do Contratante para enfrentar esse(s) 

desafio(s) ou problema(s). 
 

15.2.1.2 – Estratégia de Comunicação Publicitária 
 

a) A adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à 

qualificação da Prefeitura do Município de Porto Velho e a seu (s) 

desafio(s) ou problema(s), geral e ou específico, de comunicação; 
 

b) A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 

defesa do partido temático e do conceito propostos; 
 

c) A riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 

comunicação da Prefeitura do Município de Porto Velho com seus públicos; 
 

d) A adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 

publicitária proposta para a solução do (s) desafio (s) ou do(s) 

problema(s), geral e ou específico, de comunicação da Prefeitura do 

Município de Porto Velho; 
 

e) A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 

defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta; 
 

f) A capacidade de articular os conhecimentos sobre o Contratante, o 

mercado no qual se insere, seu (s) desafio (s) ou problema(s), geral e ou 

específico, de comunicação, seus públicos, os objetivos, geral e 

específicos, de comunicação previstos no Briefing e a verba disponível. 
 

15.2.1.3 – Ideia Criativa 
 

a) Sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou específico, 

de comunicação da Prefeitura do Município de Porto Velho; 
 

b) Sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida pela 

licitante; 
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c) Sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo; 
 

d) A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta; 
 

e) A originalidade da combinação dos elementos que a constituem; 
 

f) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 
 

g) Sua pertinência às atividades do Contratante e à sua inserção nos 

contextos social, e econômico; 
 

h) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos 

exemplos de peças e ou material apresentados; 
 

i) A exequibilidade das peças e ou do material; 
 

j) A compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no material aos 

meios e aos públicos propostos. 
 

15.2.1.4 – Estratégia de Mídia e Não Mídia 
 

a) O conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de 

público prioritários; 
 

b) A capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos; 
 

c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças e ou do 

material em relação às duas alíneas anteriores; 
 

d) A pertinência, a oportunidade e a economicidades demonstradas no uso 

dos recursos de comunicação próprios do Contratante; 
 

e) A economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no plano 

simulado de distribuição das peças e ou do material; 
 

f) A otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa. 
 

15.2.2 – Capacidade de Atendimento 
 

a) O porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de 

seus produtos e serviços no mercado; 
 

b) A experiência dos profissionais da licitante em atividades 

publicitárias; 
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c) A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais 

à estratégia de comunicação publicitária do Contratante; 
 

d) A adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos materiais 

que estarão à disposição da execução do contrato; 
 

e) A operacionalidade do relacionamento entre o Contratante e a licitante, 

esquematizado na proposta; 
 

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 do 

Município de Porto Velho, sem ônus adicional, durante a vigência do 

contrato. 

  
15.2.3 – Repertório 
 

a) A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se 

propôs a resolver; 
 

b) A qualidade da execução e do acabamento da peça e ou material; 
 

c) A clareza da exposição das informações prestadas; 
 

15.2.4 – Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 
 

a) A evidência de planejamento publicitário; 
 

b) A consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução; 
 

c) A relevância dos resultados apresentados; 
 

d) A harmonização lógica da exposição. 
 

15.3 – A pontuação da Proposta Técnica está limitada a 100 (cem) e será apurada 

segundo a metodologia a seguir. 
 

15.3.1 – Aos quesitos ou subquesitos serão atribuídos, no máximo, os seguintes 

pontos: 
 

Quesitos/Subquesitos Pontos 

Plano de Comunicação Publicitária 65 

         Raciocínio Básico 

         Estratégia de Comunicação Publicitária 

         Ideia Criativa 

         Estratégia de Mídia e Não Mídia 

10 

25 

20 

10 
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Capacidade de Atendimento 

Repertório 

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

15 

10 

10 

Pontuação máxima total 100 

 

15.3.2 – A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos de 

cada membro da Subcomissão Técnica. 
 

15.3.2.1 – A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito ou 

subquesito sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior 

a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito ou do subquesito, com o 

fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com 

os critérios objetivos previstos no Edital. 
 

15.3.2.2 – Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do 

quesito ou subquesito, os membros da Subcomissão Técnica, autores das pontuações 

consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões que os levaram a 

manter a pontuação atribuída ao quesito ou subquesito reavaliado, que será 

assinada por todos os membros da Subcomissão e passará a compor o processo desta 

licitação. 
 

15.3.3 – A pontuação de cada licitante corresponderá à soma dos pontos dos 

quesitos. 
 

15.3.4 – Será classificada em primeiro lugar, na fase de julgamento da Proposta 

Técnica, a licitante que obtiver a maior pontuação, observado o disposto nas 

alíneas ‘b’ e ‘c’ do subitem 15.4. 
 

15.4 – Será desclassificada a Proposta que: 
 

a) Não atender às exigências do presente Edital e de seus anexos; 
 

b) Não alcançar, no total, 70 (setenta) pontos; 
 

c) Obtiver pontuação zero em quaisquer dos quesitos ou subquesitos a que se 

referem os subitens 15.2.1.1 a 15.2.1.4 e 15.2.2 a 15.2.4. 
 

15.5 – Em casos de empate entre dois ou mais participantes, prevalecerá, 

sucessivamente, para efeito de classificação final, os seguintes critérios: 
 

a) Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e alterações; 
 

a.1) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
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ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada 

(Art. 44, § 1º da Lei 123/06); 
 

a.2) As regras para o desempate das condições acima apresentada será nos 

termos do Art. 45 da Lei Complementar 123/06. 
 

b) Art. 3°, §2° da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

c) Que tiver obtido a maior pontuação, sucessivamente, nos quesitos 

correspondentes aos subitens 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3 e 15.2.4. 
 

d) Sorteio em sessão pública, procedendo à lavratura de ata 

circunstanciada, conforme exposto no artigo 45º, parágrafo 2º da lei 

Federal nº 8.666/93. 
 

15.6 – Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio, a ser realizado na 

própria sessão ou em ato público marcado pela Comissão Especial de Licitação, 

cuja data será divulgada e para o qual serão convidadas todas as licitantes. 
 

16 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

16.1 – A Proposta de Preços da licitante deverá ser: 
 

I – apresentada: 
 

a) Em caderno único, em papel que a identifique, com suas páginas 

numeradas sequencialmente e redigida em língua portuguesa, salvo quanto a 

expressões técnicas de uso corrente, sem emendas ou rasuras; 
 

b) Datada, assinada na última página e rubricada nas demais, por quem 

detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos 

constitutivos, devidamente identificado. 
 

II – Elaborada de acordo com o Modelo de Planilha de Preço Sujeito a Valoração 

que constitui o Anexo III. 
 

16.2 – O prazo de validade da Proposta de Preços deverá ser de, no mínimo, 60 

(sessenta) dias corridos, contados de sua apresentação. 
 

16.3 – A licitante deverá apresentar Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, 

elaborando Declaração na qual: 
 

a) Estabelecerá os percentuais máximos a serem pagos pela Prefeitura do 

Município de Porto Velho; 
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a1) Aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e 

outros protegidos pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de 

peças por período igual ao inicialmente ajustado; 
 

a2) Aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, 

incorporadas a peças, em relação ao valor original da cessão desses 

direitos, na reutilização das peças por período igual ao inicialmente 

ajustado. 
 

b) 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 a Prefeitura do 

Município de Porto Velho as vantagens obtidas. 
 

c) Informará estar ciente e de acordo com as disposições alusivas a 

direitos autorais. 
 

16.4 – Os quesitos a serem valorados são os integrantes da Planilha que constitui 

o Anexo III, ressalvado que, nos termos do art. 46, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, 

não será aceito: 
 

a) Desconto inferior a 20% (vinte por cento) em relação aos preços 

previstos na tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Pará 

(SINAPRO – PA) a título de ressarcimento dos custos internos dos serviços 

executados pela licitante; 
 

b) Percentual de honorários superior a 10% (dez por cento), incidente 

sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, 

referentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros 

instrumentos de avaliação e de geração de conhecimentos pertinentes à 

execução do contrato; 
 

c) percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento), incidente 

sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, 

referentes à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de 

comunicação publicitárias destinadas a expandir os efeitos das mensagens, 

em consonância com novas tecnologias; 
 

d) percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento), incidente 

sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, 

referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja 

distribuição não proporcione a licitante o desconto de agência concedido 

pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965. 
 

16.5 – A Comissão Especial de Licitação atribuirá pontos para cada quesito a ser 

valorado, conforme a seguinte tabela: 
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Desconto/Honorários Pontos (P) 

Percentual de desconto sobre os custos 

dos serviços previstos na alínea ‘a’ do 

subitem 16.4 

P1 = 0,1 x Desconto 
 

Percentual de honorários incidente sobre 

os preços dos serviços previstos na 

alínea ‘b’ do subitem 16.4 

P2 = 6,0 x (10,0 - 

Honorários) 
 

Percentual de honorários incidente sobre 

os preços dos serviços previstos na 

alínea ‘c’ do subitem 16.4 

P3 = 3,0 (15,0 - Honorários) 
 

Percentual de honorários incidente sobre 

os preços dos serviços previstos na 

alínea ‘d’ do subitem 16.4 

 

P4 = 3,0x (15,0 - 

Honorários) 

 

Para efeito de cálculo dos pontos de cada licitante, os termos 

“desconto” e “honorários” serão substituídos nas fórmulas da coluna 

de pontos pelas respectivas percentagens constantes de sua Planilha 

de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo ‘%’. 

 

 

a) A utilização da Tabela do SINAPRO – PA configura-se como meio de 

referência, pois não há uma tabela oficial em Rondônia, não acarretando 

problemas ou danos ao erário, nem indo de encontro com as normas que 

orientam os procedimentos licitatórios. Desta forma, a Prefeitura do 

Município de Porto Velho, baseado nos fatos e determinações legais que 

norteiam a propaganda e a publicidade no país, irá servir-se da Tabela 

Referencial de Custos do Sindicato das Agências do Pará – SINAPRO – PA 

como método para melhor atingir-se o fim a que o objeto deste Briefing e 

Edital se destinam. 
 

b) A Tabela constante do Anexo deste instrumento encontra-se na íntegra, 

não significando que todos os serviços ali constantes serão contratados. 
 

c) Quanto ao desconto padrão de agência, a licitante reverterá a 

Prefeitura do Município de Porto Velho/RO 2% (dois por cento) do desconto 

padrão a que fizer jus, de acordo com o disposto na Lei nº 4.680/65 e no 

Decreto 57.690/66, observado os parâmetros contidos no ANEXO B, 

instituído pelas Normas-Padrão da atividade publicitária editada pelo 

CENP (Conselho Executivo das Normas Padrão). 
 

16.5.1 – A nota de cada Proposta de Preços corresponderá à soma algébrica dos 

pontos obtidos nos quesitos constantes da tabela referida no subitem 16.5, como 

segue: P = P1 + P2 + P3 + P4. 
 

16.5.2 – A Proposta de Preços que obtiver o maior desconto será considerada como 

a de menor preço. 
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16.5.2.1 – Se houver empate, será considerada como de menor preço a Proposta que 

apresentar, sucessivamente: 
 

a) O maior percentual de desconto sobre os custos internos dos serviços 

executados pela licitante; 
 

b) O menor percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços 

especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à 

execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração 

de conhecimentos pertinentes à execução do contrato; 
 

c) O menor percentual de honorários referentes à produção e à execução 

técnica de peça e ou material cuja distribuição não proporcione a 

licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, 

incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 

fornecedores. 

  
17 – JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS 
 

17.1 – O julgamento final das Propostas Técnica e de Preços desta concorrência 

será feito de acordo com o rito previsto na Lei nº 8.666/1993 para o tipo melhor 

técnica e preço. 
 

17.2 – Será vencedora do julgamento final das Propostas – observado o disposto 

nos subitens 15.5 e 15.6 deste Edital – a licitante que tenha sido melhor 

classificada no julgamento da Proposta Técnica e tenha apresentado a Proposta de 

menor preço, de acordo com o subitem 16.5.2 e 16.5.2.1. 
 

17.3 – Se a licitante mais bem classificada na Proposta Técnica não tiver 

apresentado a Proposta de menor preço e não concordar em praticá-lo, a Comissão 

Especial de Licitação efetuará com as demais licitantes a negociação prevista no 

art. 46, § 1º, II, da Lei nº 8.666/1993, nos termos da Proposta de menor preço, 

obedecida a ordem de classificação das Propostas Técnicas. 
 

17.3.1 – A licitante que não concordar em praticar os preços da Proposta de menor 

preço perderá o direito de contratar os serviços com a Prefeitura do Município de 

Porto Velho, não lhe cabendo nenhum tipo de indenização. 
 

18 – ENTREGA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

18.1 – Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues à Comissão Especial de 

Licitação pelas licitantes classificadas no julgamento final das Propostas 

Técnicas e de Preços, no dia, hora e local previstos na convocação da sessão a 

ser realizada para esse fim. 
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18.1.1 – A licitante classificada no julgamento final das Propostas que não 

apresentar os Documentos de Habilitação na referida sessão será alijada do 

certame, exceto diante da ocorrência de que trata o subitem 18.2.4.5. 
 

18.1.2 – Os Documentos deverão estar acondicionados no Invólucro nº 5, que deverá 

estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação: 
 

 Invólucro nº 5 

 Documentos de Habilitação 

 Nome empresarial e CNPJ da licitante 

 Concorrência nº… 
 

18.1.3 – O Invólucro nº 5 será providenciado pela licitante e pode ser 

constituído de embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que 

inviolável, quanto às informações de que trata, até sua abertura. 
 

18.1.4 – Os Documentos de Habilitação deverão ter todas as suas páginas 

rubricadas por representante legal da licitante e ser apresentados: 
 

I.  Em original; ou 
 

II.  Sob a forma de publicação em órgão da imprensa oficial; ou 
 

III. Em cópia autenticada por cartório competente; ou 
 

IV.  Em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para 

conferência pela Comissão Especial de Licitação, no ato de entrega dos 

Documentos de Habilitação. 
 

18.1.4.1 – Os Documentos de Habilitação, de preferência, deverão ser 

acondicionados em caderno específico, com suas páginas numeradas sequencialmente, 

na ordem em que figuram neste Edital. 
 

18.1.4.2 – Só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise 

por parte da Comissão Especial de Licitação. 
 

18.2. Habilitação Jurídica: 
 

18.2.1. Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s) gerente (s) ou diretor 

(es) responsável (eis) pela assinatura do futuro contrato; 
 

18.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

18.2.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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18.2.4. No caso de apresentação do Contrato Social, este deverá vir acompanhado 

da última alteração contratual ou o Contrato Social Consolidado; 
 

 

18.2.5. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 
 

18.2.1 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF); 
 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da 

Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Dívida Ativa da 

União; 
 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal; 
 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 
 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 

g) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante apresentação de 

certidão negativa fornecida pelo órgão competente (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 

h) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual (Alvará ou FAC); 
 

i) A licitante que optar pelo seu domicílio, deverá apresentar toda documentação 

exigida nos subitens acima do mesmo domicílio. Se escolher a sua sede, deverá 

apresentar todos os documentos acima exigidos referentes à sua sede. Exceto a 

certidão relativa ao INSS, em que constar validade tanto para a matriz quanto 

para as filiais. 
 

18.2.3. Qualificação Técnica: 
 

a) Apresentação de Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, da licitante, que comprove a aptidão para o 

desempenho da atividade, pertinente e compatível em características quantidades e 

prazos com o objeto de que trata esta licitação; 
 

b) O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 

privado deverá ser apresentado contendo as informações de quem o emitiu (razão 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
80 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

social da empresa, CNPJ, endereço, telefone de contato) e identificação da pessoa 

física responsável pela emissão do mesmo (CPF, função). Todas as informações 

prestadas no atestado emitido estão sujeitas à verificação, conforme previsto no 

art. 48, § 3º da Lei 8.666/93. 
 

c) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que 

em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem os serviços de maior 

relevância, quais sejam, custos internos de gestão, planejamento e criação e 

serviços de produção eletrônica. 
 

d) Cópia autenticada do certificado de qualificação técnica de funcionamento de 

que trata a Lei nº 12.232/2010, art. 4º e seu § 1º, obtido perante o Conselho 

Executivo das Normas-Padrão (CENP). 
 

18.2.4. Qualificação Econômico-financeira: 
 

18.2.4.1. As Licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações 

financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da 

Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição 

por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que obedecer aos 

requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência 

Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do 

contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de Contabilidade; 
 

18.2.4.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício, 

deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei; 
 

18.2.4.3. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar comprovante de 

Registro na Junta Comercial das Demonstrações Contábeis; 
 

18.2.4.4. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital dos 

seguintes livros: 
 

a) livro diário e seus auxiliares, se houver; 
b) livro razão e seus auxiliares, se houver; 
c) livro Balancetes Diários; 
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles 

transcritos; 
 

18.2.4.5. As exigências constantes nos subitens 18.2.4.3 e 18.2.4.4, não afastam 

a obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no prazo da 

Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil 

Brasileiro; 
 

18.2.4.6. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 
 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima) 
 

– publicados em Diário Oficial; ou 
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– publicados em jornal de grande circulação; 
– registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou 
– por fotocópia autenticada ou registrada ou autenticada na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante. 
 

 

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) 
 

– por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, 

devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente. 
 

 

18.2.4.7. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que 

apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise 

devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

     Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
  

SG = 
Ativo Total 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
  

LC = 
Ativo Circulante 

 Passivo Circulante 
 

 

18.2.4.8. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o 

cálculo do índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo 

com a aplicação das fórmulas. 
 

18.2.4.9. A empresa licitante que apresentar resultado igual ou menor a 1 (um), em 

qualquer dos índices constantes no subitem 18.2.4.7, deverá comprovar capital 

social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do montante 

da contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93. 
 

18.2.4.10. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na própria 

certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da 

data da sua emissão, ressalvado o disposto nos subitens abaixo; 
 

18.2.4.10.1. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, 

deverá ser juntada à documentação: 
 

 

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a 

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento 

licitatório nos termos da Lei n. 8.666/93; 
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b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação judicial, nos 

termos do art. 58 da Lei n. 11.101/2005, em caso de recuperação judicial; ou da 

homologação do plano de recuperação, no caso de recuperação extrajudicial. 
 

 

18.2.4.10.2. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou 

extrajudicial devem comprovar todos os demais requisitos exigidos para 

habilitação econômico-financeira, sob pena de inabilitação; 
 

18.2.4.11. A documentação deste Item 15 (documentação de habilitação), não poderá 

ter qualquer documento substituído por protocolo. 
 

18.2.4.12. Os documentos necessários à habilitação supramencionada poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por 

Cartório competente ou por servidor da Comissão de Licitação, ou publicação em 

órgão da Imprensa Oficial; 
 

18.2.4.13. Se nenhuma licitante restar habilitada, o ANUNCIANTE reabrirá a fase 

de Habilitação, com nova convocação de todas as licitantes classificadas no 

julgamento final das Propostas para apresentar os respectivos Documentos, no 

prazo de 8 (oito) dias úteis, em atenção aos princípios da eficiência e da 

economicidade, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
 

19 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

19.1 – É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em 

qualquer fase desta concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originalmente das Propostas 

Técnica e de Preços ou dos Documentos de Habilitação. 
 

19.1.1 – A Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior deverão adotar 

os cuidados necessários para preservar o sigilo quanto à autoria da via não 

identificada do Plano de Comunicação Publicitária, até a abertura do Invólucro nº 

2. 
 

19.2 – Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser 

desclassificada se a Prefeitura do Município de Porto Velho tiver conhecimento de 

fato desabonador à sua classificação ou à sua habilitação, conhecido após o 

julgamento de cada fase. 
 

19.2.1 – Se ocorrer à desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos 

no subitem precedente, a Prefeitura do Município de Porto Velho poderá convocar 

as licitantes remanescentes por ordem de classificação ou revogar esta 

concorrência. 
 

19.3 – Os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de 

atendimento (Proposta Técnica) deverão participar da elaboração dos serviços 

objeto deste Projeto, admitida sua substituição por profissionais de experiência 
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equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura do 

Município de Porto Velho; 
 

19.4 – É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, 

secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da 

igualdade entre as licitantes. 
 

19.5 – A Comissão Especial de Licitação poderá, no interesse da Prefeitura do 

Município de Porto Velho, relevar omissões puramente formais nos Documentos e 

Propostas apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o 

caráter competitivo desta concorrência e possam ser sanadas no prazo a ser fixado 

pela Comissão Especial de Licitação. 
 

19.6 – Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato 

de má-fé, a Prefeitura do Município de Porto Velho comunicará os fatos 

verificados ao Ministério Público Estadual, para as providências devidas. 
 

19.7 – É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 

licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente 

protelatórios, sujeitando-se a autora às sanções legais e administrativas 

aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/1993. 
 

19.8 – Antes do aviso oficial do resultado desta concorrência, não deverão ser 

fornecidas, a quem quer que seja, quaisquer informações referentes à adjudicação 

do contrato ou à análise, avaliação ou comparação entre as Propostas. 
 

19.9 – Qualquer tentativa de uma licitante influenciar a Comissão Especial de 

Licitação ou Subcomissão Técnica no processo de julgamento das Propostas 

resultará na sua desclassificação. 
 

19.10 – Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, esta concorrência 

será anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá ser revogada, 

em qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta. 
 

19.11 – Correrão por conta da Prefeitura do Município de Porto Velho as despesas 

que incidirem sobre a formalização do contrato, aí incluídas as decorrentes de 

sua publicação, que deverá ser efetivada em extrato, no Diário Oficial do 

Município – DOM, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 

8.666/1993. 
 

19.12 – As questões suscitadas por este Projeto que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no foro da cidade de Porto 

Velho/RO, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo 

nos casos previstos no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. 
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19.13 – Integram este Projeto Básico: 
 

Anexo I Brifieng 
Anexo II Planejamento Estratégico 

Anexo III Planilha de Preços Sujeitos a Valoração 
Anexo IV Tabela Referência SINAPRO-PA 
Anexo V Calendário Municipal de Campanhas de Exercícios 

Anteriores; 
Anexo VI Normas Padrão da Atividade Publicitaria. 
Anexo VII Tabela de Preços das Veiculadoras 

 

 

 
Porto velho/RO, 11 de Julho de 2019. 

 

Responsável Pela Elaboração: 
 

 

___________________________________________ 
RAIMUNDO REYDSON B. DE OLIVEIRA 

Gerente Orçamentário e Financeiro 
Matrícula: 77041 

 

Responsável Pela Comunicação Oficial: 
 

 

___________________________________________ 
YALLE CRISTINA SILVA DANTAS 

Coordenador de Comunicação, Relações Públicas e Cerimonial 
Matrícula: 307150 

 

 

 

APROVO o presente Projeto Básico, nos termos 
Do artigo 7º,§ 2º da lei 8666/93 
 

 

 

 

___________________________________________ 
BASÍLIO LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Secretário Geral de Governo 
Matrícula: 312810 
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO 

BRIEFING 

Este documento serve para orientações e informações do briefing no qual a agência 

estruturará o planejamento de comunicação e a campanha publicitária, e 

desenvolverá o plano de mídia e toda a estratégia a ser recomendada. 

Recomenda-se pesquisa no portal da Prefeitura Municipal de Porto Velho nos 

links e sublinks relacionados abaixo pois as informações são mais completas e 

atualizadas, além de outras fontes a critério do licitante 

 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

PERSPECTIVAS SÓCIO ECONÔMICAS 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE  

SAÚDE DO MUNICÍPIO  

DESAFIO DE COMUNICAÇÃO 

OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO – PROBLEMA ESPECÍFICO  

PÚBLICO E PERÍODO  

VERBA REFERENCIAL 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

 Porto Velho, a capital do estado de Rondônia foi fundada pela empresa 

americana Madeira Mamoré Railway Company em 4 de julho de 1907, durante a 

construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, comandada pelo magnata norte-

americano Percival Farquhar. O município foi criado em 2 de outubro de 1914 e 

era do Estado do Amazonas, em 1946 tornou-se a capital do recém criado 

Território Federal do Guaporé. Com uma população de 519.436 habitantes (IBGE 

2017), é o município mais populoso do de Rondônia, e o terceiro da Região 

Norte, logo após as cidades de Manaus e Belém. Entre todos os municípios 

brasileiros, é o 45° mais populoso, a 21ª capital do país com mais 

habitantes. 

 Porto Velho é a capital brasileira com maior área territorial, com mais de 34 

mil km², mais extenso que países como Bélgica e Israel, sendo também o mais 

populoso município fronteiriço do Brasil. A única capital estadual que faz 
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fronteira com municípios de outro Estado e que faz fronteira com outro país, 

a Bolívia. 

 O Município é o quarto maior PIB da Região Norte, depois de Manaus, Belém e 

Parauapebas, além de ser atualmente a capital estadual que mais cresce 

economicamente no país, em torno de 30% ao ano. Em 2010, o PIB de Porto Velho 

foi estimado em 7,5 bilhões de reais, segundo o IBGE. 

 A capital rondoniense fica a oeste da Região Norte do Brasil, na área 

abrangida pela Amazônia Ocidental no Planalto Sul-Amazônico, uma das parcelas 

do Planalto Central Brasileiro, na Bacia do Rio Amazonas. O Rio Madeira, um 

dos maiores afluentes do rio Amazonas, é uma das fontes de riquezas da 

região, com ouro, mais de 400 espécies de peixes, e abriga duas usinas de 

energia, que estão entre as maiores do país. 

Em divisão territorial, além de Porto Velho, o município é constituído de 12 

distritos, sendo: Jaci Paraná, Mutum Paraná, Vista Alegre do Abunã, União 

Bandeirantes, Nova Califórnia, Abunã, Fortaleza do Abunã e Extrema com acesso 

via terrestre e Calama, São Carlos, Nazaré e Demarcação com acesso por via 

fluvial, além de várias outras localidades espalhadas ao longo de 945 km do 

Rio Mdeira. 

PERSPECTIVAS SÓCIO ECONÔMICAS 

 Segundo dados do IBGE de 2015, o salário médio mensal em Porto Velho era de 

3.5 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de 36.4%, cerca de 180 mil pessoas, o município com maior ocupação 

no Estado, e o 92º entre 5.570 cidades. 

 Ainda dados de 2015 do IBGE, os alunos dos anos inicias da rede pública da 

cidade tiveram nota média de 4.9 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, 

essa nota foi de 3.7. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos 

alunos dos anos iniciais colocava Porto Velho na posição 39 de 52. 

 Conforme o mesmo levantamento, o PIB per capta de Porto Velho era de quase 28 

mil reais. O maior PIB de Rondônia, o 61º no país, entre 5.570 municípios. 

Uma arrecadação anual de quase 2 bilhões de reais. O IDHM, índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal, era de 0,736. Apresentava um índice de 

pobreza de 21,89%. 

 A produção de peixe das espécies pintado, cachara, cachaporra, pintachara, 

surubim, pirarucu, Tambaki chegou a 5 milhões de quilos em 2016. Porto Velho 
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tinha um rebanho de quase 1 milhão de cabeças de gado, com produção de 24 

milhões de litros de leite. 

 Na área da Saúde, a taxa de mortalidade infantil média na capital era de 

13,36 para mil nascidos vivos. As internações devido a diarreias eram de 0,6 

para cada 1.000 habitantes.  De acordo com a pesquisa, Porto Velho tinha 

cerca de 43% de esgotamento sanitário, 40% de arborização e 21,7% de 

urbanização nas ruas. 

 Outras informações sobre os últimos levantamentos da cidade de Porto Velho 

realizados pelo IBGE estão no site 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/porto-velho/pesquisa/38/46996. 

 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 A Administração Pública Municipal vive um momento de mudanças. 

A nova gestão reestruturou a Assessoria de Comunicação Social de forma adequada 

para o início do seu trabalho, possibilitando um bom fluxo de notícias e 

estabelecendo bons canais com redações e veículos, além de alguns meios 

próprios de comunicação. 

 

 Uma nova configuração institucional para assumir o formato de Assessoria, 

ganhando mais agilidade e leveza para o cumprimento da sua missão, desde o 

assessoramento direto ao prefeito até o desenvolvimento das ações de 

comunicação da Administração e seus órgãos.   

 

 No final de 2017, no primeiro ano da atual gestão, todas as ações de 

comunicação estavam incorporadas ao PCM – Plano de Comunicação Municipal – já 

com seu próprio MIV – Manual de Identidade Visual – com seu próprio MBPD – 

Manual de Boas Práticas Digitais – e um canal específico para troca de 

formulários, logomarcas, e outros documentos oficiais. 

 Os resultados dessas ações foram fundamentais para a presença da Prefeitura 

na mídia tradicional e nas mídias programáticas. As menções favoráveis 

cresceram de 25% para quase 80% durante todo o ano de 2017, nas redes sociais 

e no meio digital. Atualmente a Prefeitura Municipal está presente no 

Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Dentre essas, destacamos o Facebook 

com mais de 40 mil seguidores. 
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 A presença digital da Prefeitura oportunizou a construção de novos canais 

diretos relacionamento com os porto-velhenses, permitindo a Prefeitura falar 

e ouvir em tempo real. O reflexo dessa dinâmica está no crescimento do SAC 

através destes canais. 

SAÚDE DO MUNICÍPIO – NATALIDADE E REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL FETAL 

A Maternidade Municipal Mãe Esperança, em Porto Velho, registrou, de janeiro a 

dezembro de 2018, a realização de 3.697 partos, sendo 2.618 normais e 1.012 

cesáreos. Nasceram 1.929 bebês do sexo masculino e 1.768 do sexo feminino. O 

mês de maior registro de nascimentos foi em abril, com 335 partos. 

A redução da mortalidade infantil e fetal ainda é um desafio para os serviços de 

saúde e para a sociedade como um todo e permanece como uma grande preocupação 

em saúde pública. O Brasil avançou na melhoria da atenção e assistência ao 

parto e nascimento, decorrente de uma série de esforços e incentivos do 

governo e da sociedade. 

A mortalidade neonatal tardia e pós-neonatal está intrinsecamente relacionada às 

condições de gestação, do parto e da própria integridade física da criança e 

também associada às condições socioeconômicas e do meio ambiente, com 

predomínio das causas infecciosas. A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) 

representa um dos indicadores mais comumente empregados para análise da 

situação de saúde de um país. Essas mortes precoces podem ser consideradas 

evitáveis, em sua maioria, desde que garantido o acesso em tempo oportuno aos 

serviços qualificados de saúde. 

DESAFIO DE COMUNICAÇÃO 

O acompanhamento pré-natal é essencial para garantir uma gestação saudável e um 

parto seguro e também para esclarecer as dúvidas das futuras mães. Durante 

toda a gravidez é importante que a mulher realize os exames laboratoriais e 

ultrassonografias preconizados para um acompanhamento gestacional saudável 

que visam identificar precocemente possíveis doenças. Garantindo assim uma 

intervenção em tempo oportuno no controle ou até mesmo na cura de alguns 

agravos totalmente evitáveis para a mãe e para o bebê. 

Além disso, durante esse acompanhamento, a gestante recebe informações sobre 

cuidados importantes, como aleitamento materno, alimentação balanceada e a 

prática de exercícios físicos. Com relação aos exames, o indicado para uma 

gravidez sem complicações são os testes de sangue, glicemia, urina, sorologia 
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anti-HIV (que identifica presença do vírus da Aids), sífilis, hepatites B e 

C, toxoplasmose, rubéola e estreptococo. Durante o pré-natal, o médico também 

pode indicar a necessidade de a grávida tomar vacinas contra hepatite, gripe 

e dT (dupla adulto contra difteria e tétano) e realizar exames de sangue para 

verificar os níveis dos hormônios da tireoide, que regulam o organismo da mãe 

e o desenvolvimento do feto. 

No Brasil, segundo o Sinasc (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos), apesar 

de registrar uma redução de 17% nos índices de gravidez na adolescência 

(entre 10 e 19 anos), ainda tem números superiores à média dos países latino 

americanos, e Rondônia tem o índice acima da média nacional. Muitas vezes, 

por medo das dificuldades de uma gestação não planejada e da reação da 

família, essas jovens mães escondem a gravidez, e por consequência não 

iniciando o acompanhamento pré-natal no devido tempo. Colocando em risco a 

saúde da mãe o e o desenvolvimento do feto. 

OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO – PROBLEMA ESPECÍFICO 

As técnicas publicitárias e os esforços da comunicação devem ser dirigidos a 

incentivar que toda mulher que pretende engravidar ou que já esteja vivendo 

uma gravidez procure uma unidade básica de saúde mais próxima de sua casa 

iniciando o mais cedo possível o seu pré-natal. Para um acompanhamento 

saudável e seguro espera-se que, preferencialmente, toda gestante inicie o 

seu pré-natal antes o 3º mês gestacional. 

Entre os principais e mais graves problemas durante a gestação destacamos: 

Diabetes Gestacional; Infecção urinaria; Sífilis; Toxoplasmose; Anemia; DHEG 

- Doença Hipertensiva específica da gravidez (Pré - eclâmpsia e Eclâmpsia) e 

a Microcefalia. A prevenção, o diagnóstico precoce e principalmente o 

tratamento adequado na gravidez evita sequelas para a criança. 

  Escolhendo e desenvolvendo a abordagem e a temática que julgem mais indicado 

para gerar estímulo necessário para que a gestante, independentemente de 

qualquer dificuldade socioeconômica, procure a unidade básica de saúde. 

 

-  TAREFA DAS LICITANTES 

Elaborar plano de comunicação que inclua: 
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• Desenvolver ações que adotem um plano temático à escolha da licitante, que 

esteja atrelado a uma estratégia de comunicação publicitária que seja capaz 

de atender o desafio apresentado neste briefing 

• Apresentação de campanha publicitária, de utilidade pública, de forma completa, 

envolvendo as mídias necessárias e disponíveis, que enfrente de forma 

objetiva e eficiente o problema específico apontado no briefing. 

PÚBLICO E PERÍODO 

 Apesar do público prioritário sejam as mulheres em idade fértil, de forma 

secundária toda a família deve ser sensibilizada. 

 Deve ser criada uma campanha publicitária simulada, nos termos propostos 

nesse Briefing por um período de 30 dias no mês de escolha da licitante. 

VERBA REFERENCIAL 

 A verba referencial para a produção, veiculação e distribuição da campanha 

simulada será de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com valores e tabelas 

dos veículos do mês de publicação do Edital. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Há uma gama de informações sobre a Nova Gestões publicadas no site da 

Prefeitura, as quais podem servir de referência para a campanha publicitária 

simulada, proposta aqui nesse Briefing, no endereço 

https://www.portovelho.ro.gov.br 
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO 

 

ARGUMENTOS TÉCNICOS 
 

1 – INTRODUÇÃO 

 

O Município de Porto Velho foi criado por volta de 1907, durante a construção da 

Estrada de Ferro Madeira- Mamoré. Localiza-se na margem direita do rio Madeira, o 

maior afluente do rio Amazonas. Desde meados do séc. XIX, nos primeiros 

movimentos para construir uma ferrovia que possibilitasse superar o trecho 

encachoeirado do rio Madeira (cerca de 380km) e dar vazão à borracha produzida na 

Bolívia e na região de Guajará Mirim, a localidade escolhida para construção do 

porto onde o caucho seria transbordado para os navios seguindo então para a 

Europa e os EUA, foi Santo Antônio do Madeira, província de Mato Grosso. As 

dificuldades de construção e operação de um porto fluvial, em frente aos rochedos 

da cachoeira de Santo Antônio, fizeram com que construtores e armadores 

utilizassem o pequeno porto amazônico localizado 7km abaixo, em local muito mais 

favorável. Em 15/01/1873, o Imperador Pedro II assinou o Decreto-lei n.º 5.024, 

autorizando navios mercantes de todas as nações subirem o Rio Madeira. Em 

decorrência, foram construídas modernas facilidades de atracação em Santo 

Antônio, que passou a ser denominado Porto Novo. O porto velho dos militares 

continuou a ser usado por sua maior segurança, apesar das dificuldades 

operacionais e da distância até S. Antônio, ponto inicial da EFMM. Percival 

Farquar, proprietário da empresa que afinal conseguiu concluir a ferrovia em 

1912, desde 1907 usava o velho porto para descarregar materiais para a obra e, 

quando decidiu que o ponto inicial da ferrovia seria aquele (já na província do 

Amazonas), tornou-se o verdadeiro fundador da cidade que, quando foi afinal 

oficializada pela Assembleia do Amazonas, recebeu o nome Porto Velho. 

 

Após a conclusão da obra da EFMM em 1912 e a retirada dos operários, a população 

local era de cerca de 1.000 almas. Então, o maior de todos os bairros era onde 

moravam os barbadianos - Barbadoes Town - construído em área de concessão da 

ferrovia. As moradias abrigavam principalmente trabalhadores negros oriundos das 

Ilhas Britânicas do Caribe, genericamente denominados barbadianos. Ali residiam 

pois vieram com suas famílias, e nas residências construídas pela ferrovia para 

os trabalhadores só podiam morar solteiros. Era privilégio dos dirigentes morar 

com as famílias. Com o tempo passou a abrigar moradores das mais de duas dezenas 

de nacionalidades de trabalhadores que para cá acorreram. Essas frágeis e quase 

insalubres aglomerações, associadas às construções da Madeira-Mamoré foram a 

origem da cidade de Porto Velho, criada em 02 de outubro de 1914.   

 

A riqueza econômica do município vem desde sua origem, Porto Velho tem sido 

influenciada por diferentes ciclos econômicos que deixaram profundas marcas na 

sua paisagem. O primeiro desses ciclos teve início nos meados do século XIX, na 

busca de se construir uma ferrovia que, superando o trecho encachoeirado do rio 

Madeira (cerca de 380 km), possibilitasse o escoamento da borracha produzida na 
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região do vale dos rios Mamoré, Guaporé e Beni. A vila de Santo Antônio do 

Madeira, na então província de Mato Grosso, foi a localidade escolhida para 

construção de um porto onde a borracha passaria a ser transferida para navios que 

seguiriam para a Europa e os EUA. Contudo, as dificuldades de construção e 

operação do porto próximo à cachoeira de Santo Antônio levaram à utilização de um 

pequeno porto (Porto Velho), localizado 7 km rio abaixo, já na província do 

Amazonas, mas que se constituía em local muito mais favorável para as tecnologias 

da época. Após a conclusão da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em 1912, muitos 

trabalhadores permaneceram na cidade, que possuía, então, uma população 

aproximada de 1.000 habitantes, na sua maioria morando em habitações vinculadas à 

construção da ferrovia. Todavia, muitos operários e imigrantes moravam em bairros 

de casas de madeira e palha, construídas fora da área de concessão da ferrovia. 

Essas duas áreas distintas eram separadas por uma linha fronteiriça denominada 

Avenida Divisória, que hoje vem a ser a Avenida Presidente Dutra. Em 1914, o 

Estado do Amazonas criou o Município de Porto Velho, e no mesmo ano o instalou. 

Cinco anos mais tarde Porto Velho foi elevada à categoria de Cidade, sendo a 

estrada de ferro fator determinante neste processo. 

 

Enquanto a borracha apresentava importância comercial, houve nessa cidade e 

região, fases de grande crescimento e progresso, principalmente no período da 2ª 

Grande Guerra Mundial, quando a Alemanha e seus aliados impediram a saída da 

borracha produzida na Malásia para abastecer os países que a combatiam. Com o 

término da guerra, a Malásia voltou a atender ao mercado internacional e 

gradativamente a exploração da borracha da Amazônia passou a ser pouco vantajosa. 

Nessas circunstâncias muitos seringais foram desativados e os que permaneceram em 

exploração sofreram grandes reduções na produção, resultando na estagnação da 

economia regional. Em 1943, o Governo Federal criou o Território Federal do 

Guaporé, com terras dos Estados do Mato Grosso e Amazonas. Em seguida, a cidade 

de Porto Velho foi designada a Capital do Território. É importante registrar que 

o município de Porto Velho estava situado no Estado do Amazonas. Com a criação do 

Território, contudo, a cidade passou à condição de sua Capital. Para isso o 

Município absorveu grandes porções de terras oriundas dos Estados formadores, 

algumas com posse e dominialidade de particulares. Essa situação deu origem a uma 

série de irregularidades com relação à ocupação de áreas do Estado/União e áreas 

particulares, e que permanecem até hoje em situação irregular, não só quanto à 

posse como, também, quanto à conformidade com a legislação urbanística. Em 1956 o 

até então Território Federal do Guaporé passou a ser denominado Território 

Federal de Rondônia, em homenagem ao Marechal Cândido Rondon. 
 

No final dos anos 50, com a descoberta da cassiterita (minério de estanho), 

começa um novo ciclo de desenvolvimento regional, denominado ciclo do minério, 

que teve seu ápice com a exploração de ouro no rio Madeira na década de 80. Por 

fim, o último desses ciclos refere-se ao desenvolvimento de atividades agro-

pastoris que com o avanço da fronteira agrícola, iniciado na década de 70, 

contribuiu para a transformação econômica do então Território Federal de 

Rondônia. 
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O Território foi finalmente transformado em Estado no final de 1981, tendo a sua 

instalação ocorrido em 1982, confirmando-se Porto Velho como sua Capital. 

Atualmente a cidade vive um novo ciclo de desenvolvimento econômico e 

populacional que está associado à construção das usinas hidrelétricas no rio 

Madeira: Santo Antônio e Jirau. 
 

Do passado histórico restou um conjunto de grandes edifícios e armazéns 

relacionados com as atividades da construção e operação da ferrovia que estão 

sendo objeto de um projeto de revitalização, assim como vilas residenciais e 

outras edificações que marcam até hoje a paisagem da capital de Rondônia. 
 

Tornou-se município em 1914, quando ainda pertencia ao Estado do Amazonas. Em 

1943, passou à condição de capital e, juntamente com o município de Guajará-

Mirim, passou a constituir o Território Federal do Guaporé, que em 1956 passou a 

ser denominado Rondônia, vindo a ser elevado à categoria de estado (subdivisão) 

em 4 de janeiro de 1982. 

 

2 – OBJETIVOS 

 

O Plano de Comunicação da Prefeitura Municipal de Porto Velho – PMPV/RO – tem o 

objetivo de  tornar a  comunicação da Prefeitura mais acessível, fortalecer e 

ampliar o uso de meios de comunicação pela prefeitura, divulgar ações de governo, 

como campanhas de utilidade pública, limpeza de ruas, serviços de saúde, 

transporte, educação, iluminação, eventos culturais, entre outros, em jornais, 

TVs, rádios, webjornais, ônibus, equipamentos públicos, mídias alternativas, a 

fim de que esses meios sejam lugares estratégicos de comunicação permanente. Tudo 

isso de forma que contribua efetivamente para o desenvolvimento desta comunidade. 

 

Os Objetivos específicos são: 

 

- Consolidar as diretrizes macro da gestão da prefeitura, buscando fortalecer o 

entendimento e compromisso de todos com a Administração Pública; 

- Desenvolver metodologias de interação entre a prefeitura, seus funcionários e a 

comunidade em geral; 

- Trabalhar a comunicação interna com os funcionários; 

- Realizar atividades com a comunidade, buscando sua participação e contribuição; 

- Fortalecer a comunicação externa, por meio de releases, mídias sociais, 

divulgação de campanhas, eventos, reuniões, prestação de serviços. 

 

Com o desenvolvimento deste Plano, busca-se criar programas e ações que possam 

contribuir com a administração municipal como um todo, com o objetivo maior de 

promover a interação da Prefeitura com seus públicos. 

 

Atualmente, a Prefeitura de Porto Velho – PMVH/RO - tem como principal desafio 

conscientizar o munícipe das ações realizadas por essa administração, além de 

tornar público o trabalho realizado nas campanhas em geral. A PMVH/RO, por meio 

de suas políticas de fiscalização, orientação, educação entre outras, busca 
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atingir esse objetivo. Portanto, para que isso ocorra, a Coordenadoria Municipal 

de Comunicação, Relações Públicas e Cerimonial – COMDECOM - tem a missão de 

compartilhar informações desta Prefeitura à sociedade, para que exista um 

relacionamento mais estreito entre município e cidadão. A Prefeitura deverá 

buscar maneiras efetivas de divulgar informações pertinentes aos serviços 

prestados, bem como oferecer subsídios para que o usuário possa ter essa linha 

direta de comunicação para que incentive sua participação na elaboração e debate 

sobre as políticas públicas. 

Hoje temos um Município que investe maciçamente na busca por melhores indicadores 

de qualidade de vida e de aperfeiçoamento dos diversos setores existentes. 

 

Planejar e criar essas campanhas que tenham a capacidade de levar até os porto-

velhenses, a valorização da vida, a consciência socioambiental, a ética, a 

transparência e a acessibilidade. A Prefeitura de Porto Velho, através da 

Coordenadoria Municipal de Comunicação, Relações Públicas e Cerimonial - 

COMDECOM, em conjunto com as Secretarias municipais têm como principal propósito, 

conseguir mostrar esses valores através de suas campanhas institucionais e de 

Utilidade Pública. 

 

Do modo que a Prefeitura de Porto Velho – PMPV/RO tem como principal objetivo 

propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante o 

acesso da população a informação sobre atos, obras dos órgãos e entidades 

governamentais, suas metas e resultados; dar amplo conhecimento a sociedade das 

políticas públicas; divulgar os direitos do cidadão e serviços colocados à sua 

disposição; estimular a participação da sociedade no debate e no acompanhamento 

de políticas públicas; disseminar informações sobre assuntos de interesse público 

dos diferentes seguimentos sociais. 

 

O planejamento de comunicação desta Coordenadoria de Comunicação Social tem por 

finalidade de cumprir os termos da Constituição Federal em seu artigo 37, caput, 

que enuncia os cinco princípios fundamentais da Administração Pública: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Visam atender 

aos seguintes objetivos básicos: 

 

 Disseminar informações assuntos de interesse dos mais diversos 

 segmentos sociais; 
 

 Estimular a sociedade a participar de debates e da definição de 

políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do município; 
 

 Realizar ampla difusão dos direitos dos cidadãos e dos serviços 

colocados a sua disposição; 
 

 Explicar os projetos e as políticas de governo propostos pelo poder 
executivo municipal nas principais áreas de interesse da sociedade; 
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As campanhas publicitárias surgem com objetivo de alcançar as metas 

estabelecidas no planejamento estratégico desta Prefeitura que tem como principal 

missão a valorização da vida com consciência socioambiental. 

  

3. ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE COMUNICAÇÃO 

 

3.1 PRINCIPAIS DIRETRIZES DOS PLANOS DE COMUNICAÇÃO: 

 

As campanhas publicitárias e/ou peças publicitárias avulsas a serem 

produzidas devem sempre ser definidas, considerando sua orientação, a finalidade 

e descrição da publicidade institucional e/ou educacional, com o intuito de 

divulgar e orientar a população e/ou parcela dela, a respeito dos serviços 

disponibilizados e além da função de fortalecer a cidadania e conscientização 

tanto dos seus direitos quanto dos seus deveres junto à sociedade. 

 

3.1.1 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – FINALIDADE E DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 

 

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante 

o acesso da população a informação sobre atos, obras e programas dos órgãos e 

entidades governamentais, suas metas e resultados; dar amplo conhecimento a 

sociedade das políticas públicas definidas por esta Prefeitura Municipal; 

divulgar os direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição; estimular 

a participação da sociedade no debate e na formalização de políticas públicas; 

disseminar informações sobre assuntos de interesse público dos diferentes 

seguimentos sociais. 

A Comunicação Social compreende na formulação e implementação da política de 

comunicação e divulgação social desta Prefeitura, mediante a implantação de 

programas informativos e o desenvolvimento de sistemas de informação e pesquisa 

de opinião pública, através da realização de ações de publicidade. 

 

3.1.2 PUBLICIDADE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL – FINALIDADE E DESCRIÇÃO 

DA AÇÃO: 

 

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante 

ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a 

população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam 

benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida. 
 

4. PRINCIPAIS CAMPANHAS PARA O PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 Os desafios de comunicação, nesse momento, têm como objetivo fundamental, 

apoiar o plano estratégico do Prefeitura de Porto Velho, sobretudo da necessidade 

de trazer luz aos novos processos e procedimentos que julgamos estratégicos, a 

começar pela decisão de modernizar a administração promovendo mudanças, 

principalmente no atendimento ao público. 

Sintonizado com os anseios da sociedade, a Prefeitura de Porto Velho assumiu o 

desafio de modernizar o atendimento ao público, oferecendo praticidade e 

celeridade na adesão dos principais serviços disponíveis a população. 
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Mas para isso, é necessário a administração municipal atuar de forma inovadora e 

efetiva, voltada para resultados e focada no cidadão, considerando especialmente 

na ampliação dos esforços de comunicação, inclusive nos distritos mais distantes. 

Pelo o exposto, torna-se essencial a missão de promover políticas públicas, 

através de ampla cooperação de todos os setores da administração e da sociedade, 

para atingir esses objetivos. Esse é o desafio. 

Para isso, foram estabelecidas as seguintes diretrizes: Modernização da gestão 

pública; Promoção da Educação e Cidadania; Acesso aos serviços de qualidade; 

Prestação de Contas e Prestação de Serviços e o investimento em infraestrutura 

urbana. 

 1.Entre tantas demandas reais e quantificáveis a sociedade que a 

Prefeitura Municipal de Porto Velho está atendendo e que carecem de 

publicidade continuada podemos citar: 

 

4.1 CHAMADA ESCOLAR 

A campanha publicitária será realizada no mês de novembro, quando o ano letivo 

está terminando. Essa campanha é o censo da população escolar que pleiteia 

ingressar na rede pública. Com esses dados, prefeituras e governos têm um mapa do 

número de vagas para o ano subsequente, podendo assim se planejar para receber 

novos alunos, saber quantas salas de aulas a mais serão necessárias dispor, 

quantos estudantes estão deixando a rede e qual a procedência deles, a demanda 

por bairro, número de alunos com algum tipo de deficiência, entre outras 

informações importantes para o planejamento de matrículas. 

4.2 CAMPANHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIRETO DO PRODUTOR 

A Campanha visa convocar produtores rurais de Porto Velho que produzam alimentos 

livres de agrotóxicos a participarem do programa de aquisição de alimentos direto 

para as escolas. Sua realização será no mês de novembro. 

4.3 – FESTIVAL DE LEITURA DA AMAZÔNIA (FLAMA) 

Fomentar a cultura da leitura e da formação de leitores nas escolas da rede 

municipal e comunidade, através da reunião de produções literárias e da 

realização de atividades de democratização do acesso à leitura, da fruição, das 

novas práticas de leitura, incentivando o uso das bibliotecas municipais e 

conectando autores e linguagens de diversas partes do país. O festival será em 

novembro. 

4.4 CAMPANHAS (IPTU) 

A campanha para aumentar a arrecadação do IPTU abre as atividades publicitárias 

do Ano, entre janeiro e fevereiro. O Objetivo é incentivar o pagamento de 

impostos, em especial o IPTU, e reforçar a importância da participação do cidadão 

no desenvolvimento de sua cidade. 

4.5 CAMPANHAS (REFIS MUNICIPAL) 

Campanha realizada anualmente no mês de fevereiro, onde o município cria 

vantagens fiscais para que pessoas físicas e jurídicas possam se regularizar e 

pagar seus tributos. O refinanciamento dos débitos ajuda a aumentar a arrecadação 

e também passa a ideia de cumprimento do dever de cada um. 
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4.6 CAMPANHAS (CARNAVAL) 

Campanha de prevenção e combate a IST/AIDS, realizada anualmente no período de 

carnaval, com objetivo de sensibilizar a população para o uso do preservativo e a 

realização do teste rápido para diagnóstico precoce e tratamento. 

 

4.7 CAMPANHA DE TRÂNSITO SEGURO (CARNAVAL) 

O objetivo é reduzir os índices de acidentes ocorridos na cidade de Porto Velho, 

conscientizar e educar, chamar a atenção da população para o alto índice de 

mortes no trânsito na capital. Neste período é muito alto o consumo álcool, e 

pelas estatísticas é o período que mais se tem acidentes e mortes por embriagues 

na direção. Serão realizadas várias ações educativas, PIT Stop, com distribuição 

de panfletos informativos entre os foliões e população em geral. 

 

4.8 SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO 

Prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de Trânsito é 

comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro no intuito de promover a 

paz no trânsito por meio de ações que provoquem na sociedade um momento de 

reflexão, bem como o desenvolvimento de novos valores e atitudes. Deste modo, a 

fim de contribuir para a redução do número de acidentes na capital e de estar 

inserida nesta campanha de nível nacional. 

 

4.9 CAMPANHA – ORIENTAÇÃO DA CHEIA DO RIO MADEIRA 

Campanha realizada anualmente no período de inverno com o objetivo de alinha 

ações de prevenção, ainda que os prognósticos atuais não apontem para anomalias 

como inundações, apesar da ocorrência de chuvas acima da média. 

 

4.10 CAMPANHA EDUCACIONAL DE COMBATE AO DENGUE 

Campanha realizada anualmente com ações educativas de prevenção à dengue e 

combate ao Aedes aegypty. 

Considerando que à conscientização da população em relação ao seu papel no 

controle do mosquito, e as frequentes ações de combate ao mosquito transmissor 

são de suma importância. 

 

4.11 CAMPANHA – MUTIRÃO DE LIMPEZA 
 

Campanha para conclamar a população para ajudar na limpeza da cidade através de 

mutirões coordenados pelo Município. Ocorrem duas a três vezes ao ano. 

] 
4.12 CAMPANHA DE COMBATE À HANSENÍASE 
 

Campanha de orientação e prevenção a hanseníase que é uma doença 

infectocontagiosa crônica, mas que tem cura. Atinge principalmente a pele e os 

nervos, podendo também afetar a face, os braços, as pernas, mãos e pés. Se não 

tratada pode causar deformidades e incapacidade física. De acordo com a 
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Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o segundo país com mais casos da 

doença, ficando atrás apenas da Índia. 

A campanha deve acontecer nas escolas do município como ação de prevenção de 

novos casos e também atendimentos na carreta Roda Hans que Porto Velho aderiu 

através do Ministério da Saúde. 
 

4.13 PORTOAGRO 2019 

 

A 4ª edição da Feira de Negócios e Tecnologia Rurais Sustentáveis (Portoagro). O 

evento, movimentar o setor produtivo da capital e dos municípios vizinhos. É 

realizada em agosto pela Prefeitura de Porto Velho, através da SEMAGRIC, com 

parceria da  Embrapa, Ceplac, Semagric, Secretaria Federal da Agricultura, 

Seagri, Emater, Idaron, Senac, Senar, Sebrae, Organização das Cooperativas, 

Associação dos Produtores de Porto Velho e empresários do agronegócio. A 

divulgação da Portoagro deverá acontecer nos meses de maio e junho. 

 

 

4.14 ATENÇÃO BÁSICA NA COMUNIDADE/SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

O projeto foi desenvolvido pelo departamento de atenção básica (DAB) da 

secretaria de saúde (Semusa) com o objetivo de ampliar a oferta dos serviços da 

atenção primária disponibilizando atendimento aos moradores de bairros em 

situação de vulnerabilidade social e que não são cobertos pelas equipes de 

estratégia de saúde da família. Bairros onde não há cobertura das equipes de 

saúde da família. São mais de 6 mil procedimentos. Além disso outras tantas 

campanhas relacionadas nessa área, assim como: 
 

Assegurara Estratégiade Saúde da Família como orientadora da Atenção Básica e 

potencializar a ampliação do Acesso a partir das necessidades das pessoas; 
 

Aperfeiçoar a Rede Materno-infantil, compriorização do pré-natal, parto e 

puerpério; 
 

Qualificar a atenção às condições crônicas de saúde. 
 

4.15 PROJETO “EU POSSO ESCOLHER” 
 

Ampliação do acesso ao direito reprodutivo da mulher. A ação faz parte do projeto 

“Eu posso escolher”, para mulheres em idade fértil sobre o seu direito 

reprodutivo e é realizada pela Secretaria de Saúde de Porto Velho. Porto Velho 

através da coordenação da saúde da mulher. Ação realizada no Centro de Referência 

em Saúde da Mulher para Implantação de DIU e laqueadura. 
 

4.16 CAMPANHA MAIO AMARELO 
 

Campanha com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de 

mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é realizar 
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diversas ações que são coordenadas entre o Poder Público e a sociedade civil, 

tais como: Palestras nas escolas da rede pública e privada e nas faculdades, 

empresas e órgãos públicos; realização de Pit Stop e Blitzes Educativas nas vias 

públicas de Porto Velho e Distritos. 

 

4.17 CAMPANHA – PORTO VELHO SEM FOGO 
 

A campanha visa diminuir o número de focos de fogo no município de Porto Velho; 

sair da Lista dos Municípios que mais queimam no Brasil; realizar ações 

preventivas, educativas, de fiscalização ambiental e intensificando ainda mais os 

mutirões de limpeza; e ainda, repressivas. A campanha acontecerá nos meses de 

julho e agosto. 
 

4.18 PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A COLETA SELETIVA 
 

O projeto visa atender a legislação: Lei Federal 12.305/2010 e Lei Municipal 

2.018/2012; além disso, a coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve 

constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios. Essas 

Ações são realizadas durante o ano. 
 

4.19. POLITICA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 

O projeto tem por objetivo promover a qualidade e o desenvolvimento 

socioambiental do Município de Porto Velho; divulgar a população as pesquisas 

realizadas pela prefeitura, através da Divisão de Monitoramento e Qualidade 

Ambiental: Ruídos, AR, balneários, Áreas ambientalmente protegidas, Recursos 

hídricos; e divulgar sobre os benefícios da arborização urbana. 
 

4.20 CAMPANHA – PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANUÁRIO 
 

Campanha de divulgação anual das atividades de todas as Secretarias e órgãos 

municipais, representando a mais completa prestação de contas. 

 

4.21 CAMPANHA – ASFALTO 
 

Campanha de divulgação – orientação e programação para os moradores das regiões 

deste município, onde as obras serão executadas, de acordo com o programa de 

pavimentação. 

 

4.22 CAMPANHA – OUTUBRO ROSA 
 

Campanha que visa chamar atenção, diretamente, para a realidade atual do câncer 

de mama e a importância do diagnóstico precoce.   

 

4.23 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO (02 DE OUTUBRO) 
Campanha referente a comemoração ao aniversário do nosso município, sendo 

organizado pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural. 
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4.24 CAMPANHA – NOVEMBRO AZUL 
 

Campanha de conscientização sobre o câncer de próstata voltada para a sociedade 

em geral, porém mais especificamente para os homens. 

 

4.25 CAMPANHA – RECENSEAMENTO ESCOLAR 
 

O recenseamento escolar é uma atividade que faz parte do planejamento para a 

matrícula escolar, e que tem como objetivo capturar informações sobre onde o 

candidato deseja estudar e antecipar o preenchimento de seus dados cadastrais. 

Com a realização do recenseamento escolar, a Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED será provida de informações que permitam disponibilizar vagas de acordo com 

opções de escolha do candidato. 
 

4.26 PROGRAMA TALENTOS DO FUTURO 
 

O programa atende crianças com idade entre 07 e 15 anos, em diversas modalidades 

esportivas, proporcionando os benefícios da prática esportiva, melhorando as 

relações sociais, o condicionamento físico, contribuindo para a melhor formação 

dos futuros talentos do esporte no Município de Porto Velho. A divulgação deverá 

acontecer nos meses de fevereiro e março. 
 

4.27 PROJETO VIVA BEM 
 

Proporcionar a população através das Atividades Físicas orientadas, ginástica 

aeróbica, danças, Circuito traine localizadas à comunidade de Porto Velho, 

melhorando a aptidão física, e prevenir os aspectos de saúde. Ações podem ser 

divulgadas nos meses de janeiro e fevereiro. 
 

4.28 PROJETO VIVER ATIVO 
 

O projeto visa proporcionar à comunidade idosa de Porto Velho exercícios físicos 

orientados priorizando saúde e qualidade de vida, com abordagem recreativas e 

prazerosa, assim, minimizar os efeitos negativos que o envelhecimento 

proporciona. Ações serão realizadas no CCI - Centro de Convivência do Idoso e 

CRAS Dona Cotinha. 
 

4.29 PROJETO INTERDISTRITAL DE ESPORTE 
 

Proporcionar aos atletas envolvidos no torneio um intercâmbio sociodesportivo, 

incentivando a prática do futebol e voleibol, masculino e feminino nos distritos 

e vilas do Município de Porto Velho, além do congraçamento das comunidades 

envolvidas. A divulgação está prevista para o mês de março. 
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4.30 DIA DO DESAFIO 
 

O objetivo é proporcionar ações de esportes e lazer em uma competição saudável 

entre cidades, onde o grande vencedor será o cidadão do Município e promover 

atividades informativas de esporte, lazer e saúde à população. A divulgação está 

prevista para o mês de março. 
 

4.31 INSTALAÇÃO DO MUNCÍPIO DE PORTO VELHO (24 DE JANEIRO) 
 

Ato festivo e comemorativo à instalação do município com atividade cívica e 

cultural, marcando o feito político-administrativo. 
 

 

4.32 BOTO ROCK FESTIVAL 
 

Festival voltado para o fomento, difusão e valorização da música na modalidade 

Rock, lançando mão do grande segmento produtor desse gênero. A divulgação 

acontecerá em abril. 
 

 

4.33 CIRCUITO JUNINO 
 

O Circuito Junino é um certame folclórico no âmbito do município abrangendo as 

atividades constantes dos folguedos juninos envolvendo grupos como quadrilhas e 

bois-bumbás, em espaços diversos na comunidade. Período de divulgação será nos 

meses de junho e julho. 
 

 

4.34 PROGRAMA MAIS PEIXE 
 

É um Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura 

Familiar, bem como utilizar recursos da Secretaria Municipal de Agricultura, para 

promover ações de apoio e incentivo a atividade da piscicultura na fase de 

implantação ou adequação de tanques, visando aumentar a produção agregar renda às 

famílias rurais mediante a projetos específicos. A divulgação será nos meses de 

março e abril. 
 

 

4.35 SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 
 

O programa visa atender um público de pequenos produtores e agricultores 

familiares que anteriormente não possuíam condições de enquadrar na lei de 

inspeção de nível industrial. Esta função do SIM por sua vez, garante redução de 

índices de doenças transmitidas por alimentos, sejam elas zoonoses ou 

toxinfecções alimentares, além de garantir acesso a toda população de Porto Velho 

a alimentos seguros e de qualidade. A campanha será para o mês de fevereiro. 
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4.36 PRÓ-CAFÉ 

Visa o fomento e o desenvolvimento do processo produtivo da cultura do café no 

Município. 

O projeto oferece condições mínimas necessárias, aos produtores inseridos na 

agricultura familiar, observando as particularidades, peculiaridades e 

potencialidades de cada região, dentro das diretrizes estabelecidas em nossa 

legislação, adotando ações de parcerias entre o poder público e o setor 

produtivo, objetivando o alcance do sucesso desejado de geração de renda, emprego 

e qualidade de vida, focado na qualidade final do produto e no compromisso da 

sustentabilidade do processo produtivo com o meio ambiente. A divulgação será 

para janeiro e fevereiro. 
 

4.37 PRÓ CALCÁRIO 
 

PRÓ-CALCÁRIO: Por muitos anos o Município de Porto Velho foi considerado 

improdutivo tendo em vista a acidez de seus solos e consequentemente sua baixa 

fertilidade, porém, essa concepção vem sendo ultrapassada com a incorporação de 

novas áreas produtivas consideradas de média a boa fertilidade. No entanto, os 

solos mais representativos do município se evidenciam pela necessidade de 

correção de sua acidez para melhorar as condições de uso, com a aplicação de 

Calcário e a consequente melhoria de sua fertilidade. A divulgação das ações será 

em julho. 
 

Espera-se que a comunicação seja capaz de: 

 

a) Mostrar que os investimentos desta Prefeitura a fim de promover a melhoria 

dos serviços prestados aos seus usuários; 

 

b) Evidenciar as vantagens para a sociedade das ações e dos programas 

realizados esta Prefeitura; 

 

c) Criar credibilidade junto à sociedade e aos segmentos sociais diretamente 

relacionados a esta Prefeitura; 

 

d) Mostrar que ações desta Prefeitura, que são essenciais para a promoção da 

cidadania. 

 

I. Públicos Prioritários: As ações de comunicação devem alcançar toda a 

sociedade; 

 

II. Plano De Mídia: Devem ser apresentados planos específicos para cada 

mídia a ser utilizada. 

 

III. Períodos Das Campanhas: Deverá ser apresentado o período de acordo com 

o foco de cada campanha, seja para o cidadão ou evento. 
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5. UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO POR MEIO/VEÍCULOS  

 

Cada campanha tem características próprias, dependendo do problema específico de 

comunicação por ela demandada. As ações de comunicação desta Prefeitura se dirige 

de modo universal a população como um todo e de abrangência do nosso município. 

Por isso a previsão é da utilização dos meios de cobertura absoluta e também 

outros que possam complementar os esforços publicitários garantindo assim que 

seus diversos públicos pretendidos em cada um dos projetos de comunicação sejam 

atingidos. Como exemplo, da utilização e das formas utilizadas para a veiculação 

das mensagens propostas por cada campanha, segue abaixo a segmentação por meio e 

veículo: 

 

TELEVISÃO 

Televisão Aberta 

 

RÁDIO 

Rádio AM e FM 

 

MÍDIA IMPRESSA 

Jornal e Revista 

 

MÍDIA DIGITAL  

Portais de notícias e informações; 

Search/navegação; 

Redes sociais; 

E-mail; 

Multimidia; 

Widgets; 

Blogs; 

Instant messengers; 

E-commerce; etc.  

 

MÍDIA OUT OF HOME/MÍDIA EXTENSIVA 

 

Academias 

Monitores LCD (com conteúdo e publicidade)  

 

Aeroportos 

Aero vídeos – circuito fechado de TV (sala de espera); 

Carrinho de bagagens (placas frontais); 

Monitores LCD com conteúdo e publicidade.  

 

Cinemas 

Monitores LCD com conteúdo e publicidade; 

Telão com exibição de mensagens. 
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Elevadores 

Cartaz/luminosos; 

Monitores LCD com conteúdo e publicidade. 

 

Ônibus 

Adesivos no exterior e interior de coletivos. 

 

Ruas e Avenidas 

Outdoor (Em ruas/avenidas dentro das cidades);  

Abrigo para Ponto de Ônibus (painéis luminosos, frontal e lateral); 

Backlight/Frontlight – painéis de diversos formatos. 

 

Shopping Centers 

Monitores LCD com conteúdo e publicidade. 

 

Telefone 

Cartões telefônicos; 

Painel telefônico em cabine; 

Patrocínio de caixa postal. 

 

Outros 

Passe escolar; 

Postais publicitários; 

Raio laser – em shows e eventos; 

Trio Elétrico  

 

NÃO MÍDIA 

Deve-se prever peças de comunicação de não-mídia (programação visual/produção 

gráfica/eletrônica), que deverão ser utilizadas para completar as ações de 

comunicação: 

 

PRODUÇÃO GRÁFICA 

Capa de CD; 

Cartaz/Cartazete; 

Cartilhas; 

Convites; 

Encartes de Jornal/Revista; 

Folhetos; 

Folders; 

Blocos; 

Pastas; 

Panfletos; 

Blocos de notas; 

Envelopes; 

Calendários; 

agendas; 
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PRODUÇÃO VISUAL 

Adesivos; 

Bandeirola;  

Banners; 

Embalagem; 

Camisetas; 

Sacolinha de lixo para veículos; 

Layout de frota; 

Faixas; 

Programação Visual completa (logomarcas e papelaria – marcas de produtos e 

serviços). 

 

PRODUÇÃO ELETRÔNICA 

Filmes para TV; 

Spot e Programetes de Rádio; 

Audiovisuais e Documentários; 

Vinhetas/Assinaturas.  

 

 

YALLE CRISTINA SILVA DANTAS 

Coordenador de Comunicação, Relações Públicas e Cerimonial 
Matrícula:307150 
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ANEXO III DO PROJETO BÁSICO 

 

PLANILHA DE PREÇOS SUJEITOS A VALORAÇÃO – MODELO 

 

1. PREÇOS SUJEITOS A VALORAÇÃO 

1.1 Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços para 

os serviços descritos: 

I. Desconto, a ser concedido ao ANUNCIANTE, sobre os custos internos dos serviços 

executados por esta licitante, baseados na tabela referencial de preços do das 

Agências de Propaganda do Pará (SINAPRO/PA)........% (........ Por cento); 

II. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 

serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e 

à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 

conhecimento pertinentes à execução do contrato: .....% (.......por cento); 

III. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 

serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao 

desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a 

expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias: ....... 

(........ por cento); 

IV. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 

serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à 

execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não proporcione a esta 

licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação e 

divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965: .......% (........ Por 

cento). 

1.2 Os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade e não nos 

assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob 

a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

Porto Velho, ........., de .................de 2019. 

 

 

(Nome do licitante) 

____________________________ 

Representante Legal 
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OBSERVAÇÃO 

 

OS ANEXOS: IV – TABELA DE REFERÊNCIA SINAPRO – PA; 

            V – CALENDÁRIO MUNICIPAL DE CAMPANHA DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES; 

    VI – NORMAS PADRÃO DE ATIVIDADES PUBLICITÁRIA; 

    VII – TABELA DE PREÇOS DAS VEICULADORAS – CONSOLIDADA 

Todos referentes ao Projeto Básico, poderão ser adquiridos no sítio 

www.portovelho.ro.gov.br,no mesmo link da publicação do presente 

edital, ou juntamente à Superintendência Municipal de Licitações – 

SML, por meio magnético (necessário fornecer CD-R/PEN DRIVE), 

situada na Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 

76.804-022, Porto Velho – RO, de Segunda a Sexta-Feira, das 8h às 

14h fone (069) 3901-3069; 
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ANEXO II DO EDITAL 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº___/2019/CPL/SML/PVH 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO INSTITUCIONAL E DE 

ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO, de 

acordo com disposições constantes no Projeto Básico e seus Anexos, partes 

integrantes deste edital, independente de transcrição. 
 

Para efeito de participação na CONCORRÊNCIA em referência, declaramos que por 

meio da análise e exame da documentação integrante do EDITAL e de informações 

obtidas, sempre que necessário, tomamos conhecimento de todas as informações e 

das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

Declaramos, ainda, que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações 

decorrentes desse conhecimento, tendo perfeito conhecimento das condições para 

sua execução. 
 

Declaramos ainda estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital e seus 

anexos. 
 

 

 

 

Porto Velho, _________ de _______________________, de 2019 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 
(Nome e assinatura do representante legal da LICITANTE) 
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ANEXO III DO EDITAL 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

CONCORRÊNCIA Nº___/2019/CPL/SML/PVH 
 

_________________________________(Identificação completa do representante da 

licitante), como representante devidamente constituído de ______________________ 

(identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins 

do disposto no item _______(completar) do Edital _____________(completar com 

identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 
 

(a) A proposta apresentada para participar da 

_______________________(identificação da Licitação) foi elaborada de maneira 

independente pelo ______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa; 
 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 

_____________ (identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 
 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da ______________(identificação 

da Licitação) quanto a participar ou não da referida Licitação; 
 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________ 

(identificação da Licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 

ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 
 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 

______________(identificação da Licitação) não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de 

________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 
 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 
 

Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________ 
 

 

(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação 

completa) 
 

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e 

obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário. 
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ANEXO IV DO EDITAL 
 

PROCESSO Nº 02.0318/2018 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 

 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SML/PVH 
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
 

 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº___/2019/CPL/SML/PVH 
 

 

A empresa (nome da empresa._______________________________________), CNPJ 

nº.___________________________________,sediada (endereço 

completo____________________________________________________) declara, sob pena 

de rescisão do futuro contrato, para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 1º da 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seus quadros de empregados 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não 

emprega menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

Porto velho, ______de ____________de 2019 
 

 

 

______________________________________________________ 
 

Nome a assinatura do representante da legal da empresa 
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ANEXO V DO EDITAL 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

CONCORRÊNCIA Nº____/2019/CPL/SML/PVH 
 

A empresa __________________________________________________, apresenta a seguir, 

os dados de seu(s) representante(s) legal (is) para fins eventuais de assinatura 

de contrato. 
 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME(S): ______________________________________________________________ 
CARGO(S): _____________________________________________________________ 
NACIONALIDADE(S)_______________________ ESTADO CIVIL:__________ PROFISSÃO: 

______________RG: ___________________CIC: ___________________ 
RESIDÊNCIA (Domicílio): __________________________________________________ 
 

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO: 
 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________ 
CNPJ N º:____________________ FONE: ________________ 
ENDEREÇO COMERCIAL: __________________________________________________ 
 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
 

Rua/AV.:__________________________________________________ N.º:________ 
Município: _________________Estado: __________________CEP.:_______________ 
 

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 
 

Conta-corrente: ________________Banco: ___________________Agência: ________ 
 

 

 

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da 

lei, somos responsáveis por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de 

informações. 

   
 

Porto Velho, ______ de __________ de 2019 
 

 

 

_________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI DO EDITAL 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
 

 

CONCORRÊNCIA Nº___/2019/CPL/SML/PVH 
 

 

_____________________________________________________________________ 
(razão social da empresa) 

 

 

inscrita no CNPJ nº______________________________________________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

_____________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ___________________________________________________ e do CPF nº 

______________________________________________, DECLARA, para fins do disposto no 

subitem 6.4 do Edital de CONCORRÊNCIA Nº_____/2019/CPL/SML/PVH sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente 

data, é considerada: 
 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006, e Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014; 
 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006, e Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014 
 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses 

descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e Lei complementar 147 de 07 de Agosto de 2014. 
 

________________________________________________ 
(Local e data) 
 

 

________________________________________________ 
(representante legal) 
 

 

OBS) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO VII DO EDITAL 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 

CONCORRÊNCIA Nº_____/2019/CPL/SML/PVH 
 

 

 

A empresa ________________________________________________________, inscrita no 

CPJ sob nº __________________________, sediada na cidade __________________, 

Estado de_________________________________, na Rua 

_______________________________________________________________________, Bairro 

______________________________, nº _______, CEP ___________-________, telefones: 

(    ) __________________, declara sob as penas da Lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos de sua habilitação na presente Concorrência, bem 

como, tem plena ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Porto Velho, _____ de ___________ de 2019 

 

 

 

______________________________________ 
Assinatura 
 

________________________________________ 
Nome do Declarante 
 

________________________________________ 
Nº. Cédula de Identidade 
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ANEXO VIII DO EDITAL 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA GERAL DE 

GOVERNO – SGG, DE UM LADO, E DO OUTRO 

A EMPRESA __________________________, 

PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. 
 

Aos _________________ dias do mês de ___________ do ano de 

2019, O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, situado na Rua Dom Pedro II, nº 

826, Centro, Praça Pe. João Nicolletti, nesta Capital, neste ato representado 

pela SECRETARIA GERAL DE GOVERNO – SGG, representada pelo Excelentíssimo Sr. 

_____________________, brasileiro(a), ________ (estado civil), _______________ 

(profissão), portador(a) da cédula de identidade nº ________ e do CPF nº 

_______________,CONTRATANTE, e a EMPRESA ____________________, inscrita no CNPJ 

sob nº ______________________, com sede na Rua _________________, nº ________, 

Bairro ________________, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo 

Sr. ____________________________, ___________ (nacionalidade), _____________ 

(estado civil), _____________ (profissão), portador da cédula de identidade nº 

___________________ e CPF nº ______________________, CONTRATADA, resolvem 

celebrar o presente instrumento, que tem por finalidade estabelecer os direitos e 

obrigações das partes na execução contratual, de acordo com a legislação vigente, 

resultante do procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA 

Nº______2019/CPL/SML/PVH, nos termos do Parecer nº______/SPACC/PGM/2019, conforme 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.0318/2018, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA, DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO INSTITUCIONAL E DE ORIENTAÇÃO 

SOCIAL, PARA ATENDER À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. 
 

1.1.1. Também integram o objeto deste instrumento, como atividades 

complementares, obedecidas as Disposições constantes nos Artigos 13 ao 17 da Lei 

12.232/2010 e demais cominações legais. Os serviços especializados pertinentes: 

  
a) Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 

avaliação e de criação de conhecimento sobre o mercado, público alvo, os meios de 

divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre 

resultados das campanhas realizadas na execução deste contrato, vedada a inclusão 

de matéria estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação 

publicitária ou com o objeto deste contrato de prestação de serviços de 

publicidade; 
 

b) À produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados pela 

agência contratada; 
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c) À criação e o desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação 

publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando expansão dos efeitos 

das mensagens e das ações publicitárias. 
 

1.1.1.1. As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ 

do subitem 1.1.1 terão a finalidade de: 
 

a) Gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da Prefeitura do 

Município de Porto Velho, 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 veiculação (divulgação de 

mensagens); 
 

c) Possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças publicitárias 

realizadas em decorrência da execução deste contrato. 
 

1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade 

entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 02.0318/2018, em especial os seguintes: 
 

a) Edital de CONCORRÊNCIA Nº____/2019/CPL/SML/PVH,(fls. _______); 
 

b) Proposta da CONTRATADA,(fls. ________); 
 

c) Parecer Nº____/SPACC/PGM/2019,(fls. _________); 
 

d) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições 

regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que 

sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de empreitada por preço 

global, nos termos da Lei 8.666/93. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E REAJUSTE 
 

3.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

Administração Pública, limitada a 60(sessenta) meses, desde que haja interesse de 

ambas as partes (art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93). 
 

3.2. Este instrumento será executado fielmente pelas partes de acordo com as 

cláusulas e condições avençadas, as normas ditadas pela Lei nº 12.232/10 e de 

modo complementar a Lei nº 8.666/93 e demais leis aplicáveis, respondendo cada um 

por sua inexecução parcial ou total. 
 

3.3. Este instrumento poderá, nas mesmas condições contratuais, sofrer acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessárias, decorrentes de modificações de 

quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65, da Lei n.º 

8.666/93. 
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3.4. O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado, após o período mínimo 

de 12 (doze) meses em função da remuneração vigente no mercado publicitário, 

consoante o disposto no art. 6º, Inciso V da Lei nº 12.232/2010, tabela de 

preços, conforme disposto no art. 15 da Lei nº 12.232/2010, tendo como parâmetros 

básicos os preços vigentes praticados em conformidade com a tabela referencial do 

Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará – SINAPRO/PA, referente 

aos serviços internos realizados pela contratada, e a tabela de preços dos 

serviços de veiculação, atualizada anualmente pelas empresas de comunicação 

(jornal impresso, emissoras de rádio e televisão e sites). 
 

3.4.1. O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste encerra-se na data da 

prorrogação contratual, ou da sua extinção; 
 

3.4.2. Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo 

acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito; 
 

3.4.3. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo 

reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 12 

(doze) meses; 
 

3.4.4. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível ao 

CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida 

cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao 

reajuste, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena 

de preclusão; 
 

3.4.5. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências 

iniciadas observando-se o seguinte: 
 

I. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou 
 

II. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem 

de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras. 
 

3.4.6. A formalização de prorrogação do Contrato deve ser firmada através de 

Termo Aditivo. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

4.1. Os recursos destinados para as despesas pelo período de Agosto a Dezembro de 

2019, referentes ao objeto contratado estão consignados no exercício Orçamentário 

de 2019, conforme descrito: 
 

a) Secretaria Geral de Governo – SGG 
Programa: 007 – Administração da Unidade 
Projeto Atividade: 02.01.04.122.007.2.809 – Publicidade Institucional e Legal de 
Informação de Interesse Social 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. 
Fonte de Recursos: 10.00 – Recursos Ordinários 
Valor: R$ 2.228.763,44 (dois milhões duzentos e vinte e oito mil setecentos e 

sessenta e três reais e quarenta e quatro reais). 
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b) Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
Programa: 313 – Apoio Administrativo 
Projeto Atividade: 09.01.12.122.313.2.713 – Administração da Unidade 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. 
Fonte de Recursos: 10.00 
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
 

c) Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 
Programa: 336 – Gestão em Desenvolvimento 
Projeto Atividade: 08.31.10.122.336.2.675 – Manutenção dos Serviços 

Administrativos. 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39. 
Fonte de Recursos: 10.23 e 10.27 
Valor: R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste 

contrato: 
 

5.1.1. A licitante vencedora terá o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a 

partir da convocação, para assinar este instrumento, e o prazo de até 15 (quinze) 

dias, contados a partir da data de assinatura deste contrato, para apresentar a 

garantia prevista na cláusula décima segunda deste instrumento. 
 

5.1.2. Se a contratada não comparecer nos prazos estipulados no subitem 5.1.1, 

para assinar este contrato e não apresentar o comprovante da prestação da 

garantia contratual a Prefeitura do Município de Porto Velho poderá convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar este 

instrumento em igual prazo e nas mesmas condições apresentadas na proposta da 

licitante que deixou de assinar este contrato. 
 

5.1.3. Poderão ser aplicadas à contratada as sanções e penalidades previstas na 

Lei nº 8.666/1993 bem como neste instrumento. 
 

5.1.4. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer 

ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou 

dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 

5.1.5. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais, inclusive trabalhistas e relativas a direitos autorais, que 

lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do 

presente instrumento. 
 

5.1.6. A contratada, independentemente de solicitação, deverá prestar 

esclarecimentos à Prefeitura do Município de Porto Velho sobre eventuais atos ou 

fatos desabonadores noticiados que a envolvam. 
 

5.1.7. A contratada só poderá divulgar informações acerca da prestação dos 

serviços objeto deste instrumento, que envolva o nome a Prefeitura do Município 

de Porto Velho, se houver expressado autorização deste. 
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5.1.8. É vedado à contratada caucionar ou utilizar este contrato para qualquer 

operação financeira. 
 

5.1.9. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução deste contrato, 

as condições de qualificação e habilitação exigidas no edital de licitação, 

incluída a certificação de qualificação técnica de atendimento de que tratam o 

art. 4º e seu § 1º da Lei nº 12.232/2010. 
 

5.1.10. É dever da contratada manter as campanhas e ações em consonância com os 

temas e cronograma das campanhas determinadas pela Prefeitura do Município de 

Porto Velho. 
 

5.1.11. A contratada centralizará o comando da publicidade da Contratante em 

Porto Velho/RO, onde, para esse fim, manterá escritório. A seu juízo, a 

contratada poderá utilizar-se de sua matriz ou de seus representantes em outros 

Estados para serviços de criação e de produção ou outros complementares ou 

acessórios que venham a ser necessários, desde que garantidas às condições 

previamente acordadas. 
 

5.1.12. No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 

assinatura deste contrato, a contratada deverá comprovar que possui, em Porto 

Velho/RO, estrutura de atendimento compatível com o volume e a característica dos 

serviços a serem prestados à Contratante. 
 

5.1.13. Integrarão este contrato, independentemente de transcrição, as condições 

estabelecidas neste instrumento, os elementos apresentados pela licitante 

vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta licitação e, quando 

for o caso, a Proposta de Preços com ela negociada. 
 

5.1.14. Os serviços de agenciamento prestados pela contratada estão sujeitos à 

incidência tributária, considerado o ISSQN do município de Porto Velho, 

percentual já incluso nos preços da prestação dos serviços, sendo 

responsabilidade exclusiva da contratada o recolhimento do ISS dos serviços 

prestados pelos terceiros. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

6.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas neste 

instrumento: 
 

6.1.1. O CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante acordo 

entre as partes, nos termos do inciso II no art. 57 da Lei nº 8.666/93. Sendo 

instituída mediante avaliação de desempenho da CONTRATADA, a ser procedida pelo 

CONTRATANTE, e pela aprovação, a cargo da Coordenadoria Municipal de Comunicação, 

Relações Públicas e Cerimonial. 
 

6.1.2. A Prefeitura do Município de Porto Velho poderá rescindir, a qualquer 

tempo, este contrato que vier a ser assinado, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer espécie de 

direito, nos casos previstos na Lei nº 8.666/1993 e no contrato a ser firmado 

entre as partes, com a exceção do que estabelece o art. 79, § 2º, da referida 

Lei. 
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6.1.3. A rescisão deste contrato acarretará, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial por parte da Prefeitura do Município de 

Porto Velho, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao 

valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste instrumento e em 

lei, até a completa indenização dos danos. 
 

6.1.4. A Prefeitura do Município de Porto Velho avaliará, semestralmente, os 

serviços prestados pela contratada, através de Comissão de Fiscalização. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO 
 

7.1. O CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o 

cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em 

parte, quando não corresponderem ao desejado ou especificado. 
 

7.1.1. Serão nomeados um Gestor titular e uma Comissão de Acompanhamento dos 

serviços prestados, para executar a fiscalização deste contrato e registrar em 

relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas 

porventura observadas na execução dos serviços e terão poderes, entre outros, 

para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata correção. 
 

7.1.2. Além das atribuições previstas neste contrato e na legislação aplicável, 

caberá ao Gestor verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas aos 

honorários devidos à CONTRATADA e às condições de contratação de fornecedores de 

serviços especializados pela CONTRATADA. 
 

7.2. A fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, única, 

integral e exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços. 
 

7.3. A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a 

aprovação formal do CONTRATANTE. 
 

7.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a 

dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do CONTRATANTE. 
 

7.5. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer execução, 

referente à produção, veiculação ou à distribuição, considerada não aceitável, no 

todo ou em parte, seja refeita ou reparada a suas expensas e nos prazos 

estipulados pela fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 
 

7.6. A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus contratados 

não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços 

contratados. 
 

7.7. A ausência de comunicação por parte do CONTRATANTE, referente a 

irregularidade ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

determinadas neste contrato. 
 

7.8. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 

fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, 

propiciando o acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e 

atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 
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7.9. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e 

ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que 

digam respeito aos serviços prestados à CONTRATANTE. 
 

7.10. À CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto 

deste contrato, juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA. 
 

7.11. O CONTRATANTE avaliará, semestralmente, os serviços prestados pela 

CONTRATADA. 
 

7.11.1. A avaliação semestral será considerada pelo CONTRATANTE para apurar a 

necessidade de solicitar, da CONTRATADA, correções que visem a melhorar a 

qualidade dos serviços prestados; decidir sobre prorrogação de vigência ou 

rescisão contratual; fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações 

sobre seu desempenho para servir de prova de capacitação técnica em licitações. 
 

7.11.2. Cópia do instrumento de avaliação de desempenho será encaminhada ao 

Gestor deste contrato e ficará à disposição dos órgãos de controle interno e 

externo. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO 
 

8.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada e ressarcida conforme 

disposto nesta Cláusula. 
 

8.1.1. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 

serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e 

à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 

conhecimento pertinentes à execução deste contrato: ______% (_________por cento); 
 

8.1.2. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 

serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao 

desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a 

expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias:_____% 

(_________ por cento); 
 

8.1.3. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes sobre os preços de 

serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à 

execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não proporcione a esta 

contratada o desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação e 

divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965: ________% (_______Por 

cento). 
 

8.2. Os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade da contratada e 

não assistirá o direito de pleitear, durante a vigência deste contrato, nenhuma 

alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DESCONTO DE AGÊNCIA 
 

9.1. Além da remuneração prevista na Cláusula Oitava, a CONTRATADA fará jus ao 

desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação, em conformidade com 

o art. 11 da Lei nº 4.680/1965. 
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9.2. O desconto de que trata o subitem precedente PE concedido à CONTRATADA pela 

concepção, execução e ou distribuição de publicidade, por ordem e conta da 

CONTRATANTE, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.232/2010. 
 

9.2. Quanto ao pagamento de cada uma das faturas de veiculação, a CONTRATADA 

repassará à CONTRATANTE, sob forma de desconto, 2% (dois por cento) do desconto 

padrão de agência a que faz jus, de acordo com o disposto na Lei 4.680/65 e no 

Decreto 57.690/66 e demais cominações legais. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS AUTORAIS 
 

10.1. A CONTRATADA cede à CONTRATANTE os direitos patrimoniais do autor das 

ideias (incluídos os estudos, análises e planos), campanhas, peças e materiais 

publicitários, de sua propriedade, de seus empregados ou prepostos, concebidos e 

criados em decorrência deste contrato. 
 

10.1.1. O valor dessa cessão é considerado incluído nas modalidades de 

remuneração definidas nas Cláusulas Oitava e Nona deste contrato. 
 

10.1.2. O CONTRATANTE poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos 

diretamente ou através de terceiros, durante a vigência deste contrato, sem que 

lhe caiba qualquer ônus perante a CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou 

fornecedores. 
 

10.1.3. A juízo do CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão ser 

reutilizadas por outros órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal, sem que 

caiba a eles ou à CONTRATANTE qualquer ônus perante a CONTRATADA. 
 

10.1.3.1. Caberá a esses órgãos ou entidades, diretamente ou por intermédio das 

agências de propaganda com que mantenham contrato, quando couber, realizar o 

acordo comercial com os eventuais detentores dos direitos de autor e conexos 

relacionados com a produção externa das peças a serem reutilizadas. 
 

10.2. Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam 

direitos de autor e conexos, a CONTRATADA solicitará dos fornecedores orçamentos 

que prevejam a cessão dos respectivos direitos patrimoniais pelo prazo definido 

pelo CONTRATANTE. 
 

10.2.1. A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos 

direitos de autor e conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de 

cessão e condicionará a contratação ao estabelecimento, no ato de cessão, 

orçamento ou contrato, de cláusulas em que o fornecedor garanta a cessão pelo 

prazo definido pelo CONTRATANTE em cada caso e se declare ciente e de acordo com 

as condições estabelecidas nos subitens 10.2.1.1 a 10.2.3. 
 

10.2.1.1. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o 

percentual a ser pago pelo CONTRATANTE em relação ao valor original dos direitos 

patrimoniais de autor e conexos será de no máximo ______ % (____ por cento). Para 

a reutilização por períodos inferiores, o percentual máximo será obtido pela 

regra de três simples. 
 

10.2.2. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, 

o percentual em relação ao valor original da cessão de uso de obras consagradas 

incorporadas a essas peças, a ser pago pelo CONTRATANTE aos detentores dos 

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL – CPL-GERAL 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão 

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO 
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639 

E-mail: comissoes.sml2017@gmail.com 
122 

Processo n.º 02.0318/2018 
 

Fl.____________________ 
 
Visto_________________

_ 

direitos patrimoniais de autor e conexos dessas obras, será de no máximo ____ % 

(____ por cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o percentual 

máximo será obtido pela regra de três simples. 
 

10.2.3. Quando da reutilização de quaisquer peças publicitárias, conforme 

previsto nos subitens 10.2.1.1 e 10.2.2, o valor a ser pago pelo CONTRATANTE será 

negociado caso a caso, tendo como parâmetros básicos a qualidade e os preços 

praticados no mercado, obedecidos os percentuais máximos definidos neste 

contrato. 
 

10.3. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão dos direitos 

patrimoniais de autor e conexos será sempre considerada como já incluída no custo 

de produção. 
 

10.4. A CONTRATADA se obriga a fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos 

de produção, os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) 

consagrada(s), incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos 

patrimoniais de autor e conexos. 
 

10.5. A CONTRATADA se obriga a fazer constar dos respectivos ajustes que vier a 

celebrar com fornecedores, nos casos de tomadas de imagens sob a forma de 

reportagens, documentários e similares, que não impliquem direitos de imagem e 

som de voz, cláusulas escritas estabelecendo: 
 

10.5.1. Que o CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, cópias das imagens contidas no material bruto produzido, as quais 

deverão ser entregues em Betacam e em DVD. 
 

10.5.2. A cessão dos direitos patrimoniais do autor desse material à 

CONTRATANTE, que poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos, diretamente ou 

por intermédio de terceiros, durante a vigência deste contrato, sem que lhe caiba 

qualquer ônus perante os cedentes desses direitos. 
 

10.5.3. Que qualquer remuneração devida em decorrência dessa cessão será 

sempre considerada como já incluída no custo de produção. 
 

10.6. O CONTRATANTE poderá aproveitar, para veiculação, peças produzidas para 

outros órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Nesses casos, quando 

couber, a CONTRATADA ficará responsável pelo acordo comercial com os eventuais 

detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos das peças e o submeterá 

previamente à CONTRATANTE. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS 
 

11.1. Após o recebimento dos serviços, o processo será instruído com a respectiva 

Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento 

equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando se ainda, 

o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento. 
 

11.2. A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ efetuará o pagamento em até 30 

(trinta) dias contados da data da liquidação da despesa; 
 

11.3. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ, verificará se a contratada mantém todas 

as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprovação de que 
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se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e o INSS, FGTS e 

Justiça do Trabalho (certidão negativa); 
 

11.4. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a 

Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica 

obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento 

da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da 

seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 
 

Onde: 
 

EM: Encargos moratórios; 
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso; 
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado: 
 

I=    i__ 
    365 
 

I=    6/100 
      365 

I= 0,00016438 

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA 
 

12.1. No ato da assinatura deste contrato, objeto deste instrumento, a empresa 

vencedora deverá prestar garantia de 2% (dois por cento) sobre o valor a ela 

adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da 

Lei 8.666/93; 
 

12.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será 

depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250 – 3, 

devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente na Secretaria 

Municipal da Fazenda – SEMFAZ, no Departamento Administrativo-financeiro, para 

lançamento contábil, o respectivo comprovante do depósito em original ou cópia 

autenticada; 
 

12.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta 

deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao 

prazo de execução deste contrato, a cláusula de atualização financeira, bem como 

as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 
 

12.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou 

legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de 

Porto Velho – Rondônia, devendo ter prazo superior a este contrato em pelo menos 

30 (trinta) dias. 
 

12.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, não 

sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX; 
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12.6. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração deste contrato, a 

Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou 

substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido. 
 

12.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos 

danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades 

aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato, sem prejuízo 

das demais cominações legais e contratuais. 
 

12.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor 

apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada 

para que complemente aquele valor inicialmente oferecido. 
 

12.9. No caso de rescisão deste contrato determinado por ato unilateral e escrito 

da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a garantia será 

executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e 

indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei n. 

8.666/93. 
 

12.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a 

XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 

o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos pela execução deste 

contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93). 
 

12.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada 

ou restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no § 4º do art. 

56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da empresa 

Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria Municipal da Fazenda – 

SEMFAZ no Departamento Administrativo-financeiro; 
 

12.12. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante 

requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste 

caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor deste Contrato ajustado à 

época da solicitação. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES 
 

13.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 

instrumento serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis nº 12.846/2013 e 

8.666/93. As sanções administrativas, também poderão ser aplicadas, observando 

sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório; 
 

13.2. Penalidades: 
 

13.2.1. Poderá a administração, por atraso injustificado das obrigações 

assumidas, aplicar ao contratado multa de mora e/ ou advertência, conforme segue: 
 

13.2.2. Após 30 (trinta) dias consecutivos da falta de execução do objeto, será 

considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual; 
 

13.2.3. A multa eventualmente imposta à Contratada será automaticamente 

descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
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cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Prefeitura 

do município de Porto Velho, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 

prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o 

insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja 

inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança 

judicial; 
 

13.2.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada 

da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 

causar à Administração; 
 

13.2.5. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a contratada se 

sujeitar à Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base na legislação vigente; 
 

13.2.6. A sanção denominada advertência só terá lugar se emitida por escrito e 

quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente 

até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se 

verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser 

aplicadas sanções previstas neste instrumento. 
 

13.2.7. São exemplos de infrações administrativas penalizáveis, nos termos da Lei 

nº 8.666/93 e da Lei nº 12.846/2013 e demais legislações específicas, as 

seguintes: 
 

a) Inexecução parcial ou total deste contrato; 
 

b) Apresentação de documentação falsa; 
 

c) Comportamento inidôneo; 
 

d) Fraude fiscal; 
 

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato; 
 

13.2.8. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração 

cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros; 
 

13.2.9. Para efeito de aplicação de multas na execução do serviço, às infrações 

são atribuídas com percentuais de multa, de acordo com a tabela a seguir, que 

elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras 

equivalentes que surgirem, conforme o caso: 
 

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO 
 

Nº MULTA PORCENTAGEM 
 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior  
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01 ou caso fortuito, os serviços contratuais por ocorrência e 

por dia. A multa será aplicada sobre o valor do 

Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada por 

ocorrência. 

3,0% 

 

02 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes; por ocorrência. A multa será aplicada sobre o 

valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada 

por ocorrência. 

 

3,0% 

 

03 
Recusar-se a executar serviço apontado pela comissão de 

fiscalização, sem motivo justificado; por ocorrência. A 

multa será aplicada sobre o valor do Faturamento mensal do 

mês da ocorrência. Aplicada por ocorrência. 

 

2,0% 

 

04 
Deixar de executar serviço ou deixar de providenciar 

recomposição complementar. A multa será aplicada sobre o 

valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada 

por ocorrência. 

 

0,5% 

 

05 
Deixar de fornecer relatórios impressos e, ou mídia bem 

como documentos exigidos para instrução processual por 

objeto, por tipo e por ocorrência. A multa será aplicada 

sobre o valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. 

Aplicada por ocorrência. 

 

0,3% 

 

 

07 

Deixar de cumprir quaisquer dos itens deste instrumento, 

projeto básico ou contrato e seus anexos, mesmo que não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada. A multa será aplicada sobre o 

valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada 

por ocorrência. 

 

 

1,0% 

 

 

08 

A contratada se responsabilizará por práticas ilícitas 

contra a Administração Pública e poderá pagar multas de 

até 20% de seu faturamento, conforme o Decreto nº 15.354, 

de 02 de Agosto de 2018, que regulamenta a Lei 

Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo da multa e 

das regras para o acordo de leniência. 

 

 

Até 20% no 

faturamento 

 

13.2.10. As sanções previstas neste instrumento incidirão sobre o Faturamento 

Mensal do Contrato, referente ao mês da ocorrência da irregularidade. 
 

13.2.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 
 

13.2.12. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de 

créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na 

forma prevista em lei. 

  
13.2.13. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a 

ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou 

casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a 

critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido. 
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13.2.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 

como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

13.2.15. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Cadastro de Fornecedores do 

Município de Porto Velho – SISCAF-PVH. 
 

13.2.16. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar, 

impedimento de contratar com o órgão licitante ou de declaração de inidoneidade, 

previstas no subitem anterior, as empresas que, em razão do contrato decorrente 

desta licitação: 
 

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de tributos; 
 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados; 
 

13.2.17. A glosa poderá coexistir com as sanções administrativas, que por sua vez 

buscam preservar o interesse público quando este é abalado por atos ilícitos (ou, 

no mínimo, irregulares) cometidos pela contratante que frustrem os objetivos da 

licitação ou da contratação. A sanção tem caráter repressivo e pedagógico. 
 

13.2.18. Fica prevista a possibilidade de retenção do pagamento na hipótese de 

rescisão unilateral do contrato, motivada pelo inadimplemento das obrigações 

assumidas pela contratada. A retenção se dará até o limite dos eventuais 

prejuízos causados à Administração, conforme possibilitado pela Lei n°. 8.666/93. 
 

13.2.19. A contratada se responsabilizará por práticas ilícitas contra a 

Administração Pública e poderá pagar multas de até 20% de seu faturamento, 

conforme o Decreto nº 15.354, de 02 de Agosto de 2018, que regulamenta a Lei 

Anticorrupção, a exemplo da forma de cálculo da multa e das regras para o acordo 

de leniência. 
 

13.3. No tocante a licitações e contratos: 
 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 
 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 
 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
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f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização 

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ou 
 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública; 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ENCARGOS 
 

14.1. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUBCONTRATAÇÃO 
 

15.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a 

execução de serviços previstos no objeto deste instrumento. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO 
 

16.1. São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais 

motivos previstos em lei e neste instrumento: 
 

a) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a 

execução do objeto deste contrato; 
 

b) O desatendimento às determinações necessárias à execução contratual; 
 

c) A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, devidamente anotados 

pela Comissão de Fiscalização; 
 

d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da 

empresa desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual; 
 

e) Razões de interesse público, devidamente justificadas; 
 

f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do 

objeto deste contrato. 
 

16.2. O CONTRATANTE poderá ainda rescindir o presente contrato nos seguintes 

casos: 
 

a) Retardamento injustificado do início dos serviços, por mais de 10 (dez) dias 

após o recebimento da Ordem de Serviço; 
 

b) Interrupção dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos; 
 

c) Atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega dos serviços salvo conveniência 

do MUNICÍPIO, na continuidade dos mesmos. 
 

16.3. A rescisão contratual poderá ser determinada: 
 

a) Por ato unilateral, nos casos elencados no Art. 78 incisos I a XII, da Lei nº 

8.666/93; 
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b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da 

Administração. 
 

16.4. Hipóteses De Retenção Da Garantia E De Créditos Da Contratada 
 

16.4.1. A rescisão de que trata esta cláusula contratual acarreta as seguintes 

consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento: 
 

16.4.2. Retenção dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos 

prejuízos causados à Administração. 
 

16.4.3. A contratante poderá ainda: 
 

I. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela contratada, reter a garantia 

prestada a ser executada conforme legislação que rege a matéria; e 
 

II. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à 

Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, 

reter os eventuais créditos existentes em favor da contratada, decorrentes deste 

contrato. 
 

III. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente; 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PRERROGATIVAS 
 

17.1. São prerrogativas do CONTRATANTE: 
 

a) Empreender unilateralmente modificações nos termos deste contrato, desde que 

objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA; 
 

b) Rescindir unilateralmente este contrato, desde que comprovada a inexecução 

parcial, total ou na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº. 

8.666/93; 
 

c) Rescindir este contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que 

conveniente aos interesses da Administração. 
 

17.2. A rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade superior. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – VINCULAÇÃO 
 

18.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado às disposições da 

CONCORRÊNCIA Nº____/2019/CPL/SML/PVH, (fls. _______) e à Proposta da (fls. _____) 

CONTRATADA, constantes nos autos do PROCESSO Nº 02.0318/2018. 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CASOS OMISSOS 
 

19.1. O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

sendo que eventuais dúvidas decorrentes de fatos nele não contemplados serão 
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dirimidas segundo os princípios jurídicos aplicáveis à situação fática existente, 

preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse 

público. 
 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – HABILITAÇÃO 
 

20.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições que a habilitaram no certame 

licitatório, até o total cumprimento deste contrato. 
 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO 
 

21.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e 

controvérsias oriundas do presente Termo. 
 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO 
 

22.1. Após as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciará sua 

publicação, em inteiro teor ou resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado 

de Rondônia. 
 

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que, depois 

de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e duas testemunhas, dele sendo 

extraídas as cópias que se fizerem necessárias para seu fiel cumprimento, todas 

de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do 

Município. 
 

 

Porto Velho, ___ de __________ de 2019 
 

________________________________________________________ 
SECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO – SGG 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 
VISTO: 
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COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA Nº    /2019/CPL/SML/PVH 
 

 

Recebemos da SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, do Município de Porto 

Velho/RO, documentação necessária à apresentação de proposta, com vistas à 

participação no Certame Licitatório de que trata a CONCORRÊNCIA 

Nº___/2019/CPL/SML/PVH, cuja sessão de abertura será realizada no dia ___ de__ de 

2019 às h min. 
 

Declaro ter recebido o Edital e seus anexos completos e em perfeitas condições de 

utilização, conforme determina o Art. 40 da Lei 8.666/93. 
 

 

Porto Velho (RO) Em______ de ____________de 2019 
Horário: ____:____ 
 

 

CARIMBO DE CNPJ DA LICITANTE          E/OU        PREENCHIMENTO DOS DADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL 
 

 

NOME LEGÍVEL: ______________________________________________________________  
CARGO NA EMPRESA: __________________________________________________________  
FONE COMERCIAL: ____________________________________________________________  
CELULAR: ___________________________________________________________________  
E-MAIL: ____________________________________________________________________  
ASSINATURA: ________________________________________________________________  
 

 

__________________________________________ 

Razão Social: ____________________________ 

CNPJ nº __________________________________ 

Endereço: ________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

Cidade/Estado: ___________________________ 

Telefone: ________________________________ 

Pessoa para contato: _________________  
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