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MODALIDADE: Concorrência 

EDITAL: nº 002/2017 

TIPO: Técnica e Preço 

PROCESSO: nº 123/2017/DL/PMD 

OBJETO: Contratação de 01 (uma) Agência de Propaganda para a prestação de serviços de publicidade, 

compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente 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, objetivando atender 

a Prefeitura Municipal de Dourados-MS 
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EDITAL 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 

1.  PREÂMBULO 

1.1.  O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, designada pelo Decreto nº 27, de 06 de janeiro de 2017, torna público que realizará 
processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo “TÉCNICA E PREÇO” para 
contratação de Agência de Propaganda para a prestação de serviços de publicidade. 

1.2.  Os serviços serão realizados sob a forma de execução indireta, sob a égide da Lei nº 12.232, de 29 
de abril de 2010, mediante a aplicação, de forma complementar, da Lei Federal nº 4.680, de 18 de 
junho de 1965 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com suas alterações. 

1.2.1.  Aplicam-se também a esta Concorrência, no que couber, o Decreto Federal nº 57.690, de 1.º de 
fevereiro de 1966, parcialmente alterado pelo Decreto nº 4.563, de 31 de dezembro 2002, pelo 
Decreto Estadual nº 12.365, de 03 de julho de 2007, pelas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, 
editadas pelo Conselho Executivo das Normas Padrão-CENP, reconhecidas como aplicáveis pelo 
Decreto nº 4.563, de 31 de dezembro de 2002, pelo Código Nacional de Auto Regulamentação 
Publicitária, editado pelo CONAR - Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária, que, 
mesmo desprovido de força legal, é admitido como instrumento de disciplina ética das atividades de 
propaganda no País, guardando-se a possibilidade de discussão de casos que se mostrem 
passíveis de novos entendimentos entre as partes e, por fim, pelo Código de Ética dos Profissionais 
de Propaganda e demais especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. 

  

2.  DA DATA E LOCAL DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS INVÓLUCROS 

2.1.  Os invólucros com as Propostas Técnicas e de Preços serão recebidos em sessão pública, que terá 
início às 08h (oito horas), do dia 20/11/2017 (vinte de novembro do ano de dois mil e 
dezessete), na sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada no Bloco “F” do Centro 
Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade 
de Dourados-MS. 

2.1.1.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato que impeça a realização da sessão, esta será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente fixado, desde que não haja comunicação do Município de Dourados-MS em contrário. 

2.1.2.  A abertura dos invólucros e demais procedimentos licitatórios obedecerão ao disposto na legislação 
aplicável e em especial com o estabelecido no item “17.” do edital. 

2.1.3.  O Invólucro nº 5, contendo os documentos de habilitação da(s) licitante(s) classificada(s) no 
julgamento final das Propostas Técnica e de Preços serão recebidos e abertos em data e horário a 
serem designados pela Comissão Permanente de Licitação. 

2.1.4.  Os horários mencionados neste edital referem-se ao horário do local onde ocorre a presente 
licitação. 

  

3.  DO OBJETO 

3.1.  A presente licitação tem por objeto a contratação de 01 (uma) Agência de Propaganda para a 
prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integralmente 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, objetivando atender a Prefeitura 
Municipal de Dourados-MS. 

3.1.1.  O Objeto licitado contempla também, como atividades complementares, os serviços especializados 
pertinentes: 

3.1.1.1.  Planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 
conhecimento sobre o mercado, o público alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas 
as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, respeitado o 
disposto no art. 3º da lei nº 12.232/10. 

3.1.1.2.  À produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados. 
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3.1.1.3.  À criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância 
com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. 

3.1.2.  Os serviços de publicidade contratados terão por objeto somente as atividades previstas no artigo 
2º da Lei nº 12.232/10, vedada a inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de 
assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a 
realização de eventos festivos de qualquer natureza. 

3.1.3.  A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de serviços 
previstos no subitem “3.1.” do edital, que lhe sejam afetos nos termos do art. 72, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

3.1.4.  A agência contratada atuará por ordem e conta da Prefeitura Municipal de Dourados através da 
Assessoria Especial de Comunicação e Cerimonial, em conformidade com o art. 3º, da Lei Federal 
nº 4.680/65, na contratação de: 

 a) Veículos e outros meios de divulgação para compra de tempo e espaços publicitários, sem 
qualquer restrição de mídia; 

 b) Fornecedores de serviços de produção especializados ou não, necessários para a execução 
das peças, campanhas e demais materiais conexos. 

3.2.  A publicidade oficial e institucional da Prefeitura Municipal de Dourados-MS deverá ter caráter 
educativo, informativo e/ou de utilidade pública como fator orientador social, conforme preceitua o 
art. 37, § 1º, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1.988. 

  

4.  DA RETIRADA DO EDITAL 

4.1.  O edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio oficial do Município de Dourados 
“http://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/licitacao” ou diretamente no Departamento de 
Licitação, em versão gravada mediante a apresentação de mídia removível (CD, DVD, pen-drive ou 
congênere). 

4.2.  Também poderá ser obtido na forma impressa, no Departamento de Licitação, mediante o 
ressarcimento da taxa referente aos custos de reprodução gráfica da documentação fornecida. 

  

5.  DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

5.1.  Os pedidos de esclarecimentos sobre este edital e seus anexos somente serão prestados quando 
solicitados por escrito e protocolado no Departamento de Licitação, no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis antes da data do julgamento, sob pena de decadência, devendo neste caso ser observados, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 artigo 41 e seus parágrafos. 

5.2.  No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente 
claros e precisos para permitir a apresentação da Proposta e dos documentos de habilitação, não 
cabendo, portanto, as licitantes, direito de qualquer reclamação posterior. 

5.3.  Os pedidos de esclarecimento não constituirão, necessariamente, motivos para que se alterem a 
data e o horário previstos para o recebimento das Propostas Técnica e de Preços. 

5.4.  A licitante não deve utilizar, em eventual pedido de consulta ou esclarecimento, termos que possam 
propiciar, quando do julgamento da via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária 
(Invólucro nº 1), a identificação da sua proposta perante a Subcomissão Técnica. 

5.5.  Não serão aceitos os pedidos de esclarecimentos ou impugnação, interpostos via “fac-símile”, por 
meio eletrônico ou após o decurso do prazo legal. 

  

6.  DA IMPUGNAÇÃO 

6.1.  Aos termos do presente edital caberá impugnação, nos termos do artigo 41 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 I. Por qualquer cidadão, se protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para recebimento das Propostas Técnicas e de Preços; 

 II. Pela licitante, até o segundo dia útil que anteceder o recebimento das Propostas Técnicas e 
de Preços. 
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6.2.  O pedido de impugnação deverá ser manifestado por escrito, dirigido à Comissão Permanente de 
Licitação e protocolado no Departamento de Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro 
Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade 
de Dourados-MS. 

6.3.  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

6.4.  Não serão aceitas  impugnações, interpostos via “fac-símile”, por meio eletrônico ou após o decurso 
do prazo legal. 

6.5.  Quaisquer documentos enviados via correio terão sua tempestividade analisada considerando a 
data de sua postagem. 

6.6.  Se o acolhimento do pedido de impugnação resultar a necessidade de modificação do edital, a 
alteração será divulgada pela mesma forma que se deu o texto original e nova data será designada 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 
formulação das propostas. 

6.7.  Qualquer modificação introduzida no edital, estará disponível em forma de ADENDO, podendo ser 
consultados no quadro de Avisos do Departamento de Licitação, ou obtidos através de “download” 
no sítio oficial do Município de Dourados 
“http://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/licitacao”, assim como, as informações quanto 
ao adiamento, marcação de nova sessão ou reabertura de prazo do certame, se for o caso. 

6.8.  O envio da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará 
na plena aceitação das condições nele estabelecidas, por parte dos interessados. 

6.9.  A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a 
documentação deste edital e seus anexos e que a considerou correta. Evidenciará, também, que a 
licitante obteve do Departamento de Licitação, satisfatoriamente, todas as informações e 
esclarecimentos solicitados e que tem pleno conhecimento das condições técnicas de execução 
dos referidos serviços. 

  

7.  DA PARTICIPAÇÃO 

7.1.  Poderão participar da presente licitação as Agências de Publicidade e Propaganda com certificação 
de qualificação técnica de funcionamento perante o Conselho Executivo das Normas Padrão-CENP 
ou perante entidade equivalente ao mesmo, legalmente reconhecida como fiscalizadora e 
certificadora das condições técnicas de agências de propaganda, conforme dispõe o artigo 4º, da Lei 
nº 12.232/10, que atenderem à definição de agência de propaganda, segundo a Lei Federal nº 
4.680/1965 e do Regulamento aprovado pelo Decreto Federal nº 57.690/1966, alterado pelo Decreto 
Federal nº 4.563/2002, que preencherem a todas as condições deste edital e apresentarem os 
documentos nele exigidos. 

7.1.1.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 a) Cuja falência tenha sido decretada ou que estiver em concurso de credores, em processo de 
recuperação extrajudicial ou judicial, ou em processo de liquidação, dissolução, cisão, fusão ou 
incorporação; 

 b) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão ou Entidade da Administração 
Pública Direta ou Indireta; 

 c) Que estiver reunida em consórcio; 

 d) Que atue em forma de cooperativa; 

 e) Que sejam estrangeiras e que não funcionem no Brasil; 

 f) Cujos sócios, controladores, dirigentes, administradores, gerentes ou empregados pertençam 
aos quadros da Prefeitura Municipal de Dourados-MS. 

7.1.2.  Não será admitida ainda, nesta licitação, a participação de empresa cujo Invólucro nº 1: 

 a) Apresente em sua parte externa a identificação da licitante ou marca, sinal, etiqueta ou outro 
elemento que possibilite a identificação da licitante antes da abertura do Invólucro de nº 2; 

 b) Esteja 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. 
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7.1.3.  Nenhuma licitante poderá participar desta concorrência com mais de uma Proposta. 

7.1.4.  Independente de declaração expressa, a simples participação neste certame implica, tacitamente, 
para a licitante, a confirmação de que recebeu da Comissão Permanente de Licitação o Invólucro nº 
1, conforme previsto no edital e as informações necessárias ao cumprimento desta concorrência; a 
aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes do edital e de 
seus anexos; a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; e a responsabilidade 
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
processo, não sendo aceita sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer 
fase do procedimento licitatório e execução do Contrato. 

7.1.5.  A licitante assume todos os custos de elaboração e apresentação das Propostas e Documentos de 
Habilitação exigidos nesta concorrência, ressalvado que o Município de Dourados-MS não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

7.2.  Dos Benefícios de Preferência (Lei Complementar nº 123/2006) 

7.2.1.  Na hipótese de Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor 
Individual (MEI) serão aplicados os benefícios e exigências do Capítulo V da Lei Complementar nº 
123/06 e suas alterações e da Lei Complementar nº 331/17. 

7.2.1.1.  DA PARTICIPAÇÃO DE “ME”, “EPP” E “MEI” 

7.2.1.1.1.  Para fins de participação no presente processo licitatório, as Microempresa (ME), Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) deverão apresentar apenas o 
comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ). (Redação do artigo 57 dada pela Lei Complementar nº 331/17). 

7.2.1.2.  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA FASE DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

7.2.1.2.1.  A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da Microempresa (ME), Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) somente será exigida para efeito de assinatura 
do Contrato. (Redação do artigo 58 dada pela Lei Complementar nº 331/17) 

7.2.1.2.2.  O benefício concedido refere-se, exclusivamente, à regularidade fiscal e trabalhista, de forma que o 
desatendimento às demais exigências de habilitação do edital (Jurídica, Técnica e Econômico 
Financeira) acarretará a inabilitação, independente de ser a licitante Microempresa (ME), Empresa 
de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI). 

7.2.1.3.  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

7.2.1.3.1.  Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a Microempresa 
(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), obedecendo-se o 
procedimento de julgamento das propostas descrito no edital e conforme §1º, artigo 59, da Lei 
Complementar nº 331/17. 

7.2.1.3.2.  Na hipótese de nenhuma Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI) exercer o direito de preferência ou não atender às exigências 
do edital, a empresa não enquadrada como “ME”, “EPP” e “MEI”, classificada com o menor preço, 
será declarada vencedora do certame. 

7.3.  Da Comprovação do Enquadramento da Licitante ”ME”, “EPP” ou “MEI” 

7.4.1.  Nesta fase de representação, a Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI), que pretender se beneficiar do regime previsto na Lei 
Complementar nº 123/06, deverá comprovar seu enquadramento em um dos regimes citados, 
através da apresentação da seguinte documentação: 

 I. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas de seu domicílio, conforme o caso, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa 
nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

 a. O Microempreendedor Individual (MEI) poderá apresentar o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI em substituição a Certidão Simplificada da Junta 
Comercial, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 17 de dezembro de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no endereço eletrônico 
“http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual”. 

7.4.2.  A Certidão deve ter data de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência 
da data prevista para apresentação das propostas. 
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7.4.3.  A licitante Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual 
(MEI) que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, § 4°, da Lei Complementar nº 
123/06, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não 
deverá apresentar a respectiva declaração. 

7.4.4.  A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como ”ME”, “EPP” ou “MEI” competem às 
empresas licitantes, representadas por seu proprietário ou sócios e pelo contador que, inclusive, se 
sujeitam a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

7.4.5.  A não entrega da Certidão ou sua imperfeição, não será motivo de inabilitação da licitante, nem 
conduzirá ao seu afastamento da licitação, implicará tão somente na anulação do direito em usufruir 
o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar nº 123/06. 

  

8.  DA REPRESENTAÇÃO DAS LICITANTES 

8.1.  Para fins de credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação, a proponente deverá 
enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este 
pela Representada, devendo ainda, no ato da entrega dos Invólucros, identificar-se exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

8.1.1.  Para fins de comprovação dos poderes para manifestar-se durante as fases do procedimento 
licitatório, o representante legal ou procurador deverá apresentar-se ao Presidente da Comissão de 
Licitação munido dos seguintes documentos. 

 I. Para Sócios, Proprietários ou Dirigentes. 

 a. Cópia autenticada da cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial; 

 b. Cópia autenticada do Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário 
individual; 

 c. Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 d. Cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores, no caso de sociedade empresária ou Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI; 

 e. Cópia autenticada do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedades simples. 

 II. Para Procuradores. 

 a. Os documentos indicados nas alíneas “b” a "e" supra, conforme o caso, que comprove os 
poderes do mandante para a outorga; 

 b. Procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, da 
qual deverá constar a outorga de poderes para, em nome da licitante, praticar todos atos 
inerentes ao certame; 

 c. Cópia autenticada do documento de identidade do procurador e do sócio-administrador. 

8.1.2.  Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

8.1.3.  A ausência de representação ou a incorreção de qualquer dos documentos referidos neste Capítulo 
não inabilitará a licitante e não impedirá o representante de participar da licitação, mas obstará o 
representante de se manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame, somente poderá 
acompanhá-la, na condição de cidadão, sem interferir, perturbar ou impedir a sua realização. 

8.1.4.  As licitantes que, por ocasião da comprovação da representação, apresentarem a documentação 
relativa à habilitação jurídica, ficam dispensadas de reapresentá-la no momento de aferição da 
habilitação. 

8.1.5.  A participação de representante da empresa não credenciado, na forma deste edital, não implica na 
inabilitação da mesma, mas impede o representante de discordar ou de se manifestar contra as 
decisões tomadas pela Comissão. 
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8.1.6.  O não comparecimento de qualquer dos participantes na reunião em que serão recebidos os 
Invólucros de documentação e de propostas não impedirá que ela se realize, ocasião em que será 
aberto o prazo recursal na forma da Lei. 

8.1.7.  A documentação apresentada na primeira sessão de recepção e abertura das Propostas Técnica 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. 

8.1.8.  Caso a licitante não deseje fazer-se representar nas sessões de recepção e abertura, deverá 
encaminhar as Propostas Técnica e de Preços por meio de portador. Nesse caso, o portador deverá 
efetuar a entrega dos invólucros diretamente à Comissão Permanente de Licitação, na data, hora e 
local indicados no subitem “2.” deste edital. 

8.2.  Das Informações da Licitante 

8.2.1.  Por ocasião da entrega dos documentos de representação, a empresa participante e/ou 
representante legal constituído para sessão pública deverá, ainda, apresentar a seguinte 
declaração. 

 I. Declaração da licitante informando o endereço eletrônico e dando ciência que, em caso de 
mudança de endereço eletrônico o mesmo deverá ser comunicado ao Presidente. 

 a. A declaração deverá ser preenchida preferencialmente, em papel timbrado da empresa ou 
que conste o carimbo padronizado do CNPJ; 

 b. Essa informação se faz necessária para fins de comunicação oficial entre as partes que se 
fizerem necessário, a exemplo: recebimento de Contrato, emissão de AF/OS, notificações, 
etc., sendo que, o descumprimento dessa solicitação não ensejará inabilitação ou 
desclassificação da licitante. 

8.3.  Todos os documentos relativos à representação das empresas devem estar fora dos envelopes de 
proposta ou de documentos, inclusive as declarações e os documentos relativos à comprovação de 
enquadramento de Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor 
Individual (MEI), e, serão apresentados à Comissão Permanente de Licitação antes da abertura dos 
envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”, ou quando esta o exigir. 

  

9.  INVÓLUCROS NºS 01 E 02 PROPOSTA TÉCNICA – PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

9.1.  No Invólucro nº 1 deverá estar acondicionada a Proposta Técnica - Plano de Comunicação 
Publicitária, consistirá de um caderno impresso em Tamanho A4 (210 x 297mm) sem condensação 
e entrelinhamento simples, observados os detalhamentos abaixo: 

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

• sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes;  

• com textos justificados;  

• com texto em fonte “arial”, tamanho 12 pontos;  

• com numeração em todas as páginas, no canto inferior direito da página;  

• agrupadas, com grampeamento simples no canto superior à esquerda; e  

• sem identificação da licitante. 

 E será composta por 4 (quatro) quesitos:  Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação 
Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia 

 I. Raciocínio básico, sob a forma de texto de no máximo 02 (duas) páginas, que apresentará 
um diagnóstico das necessidades de comunicação publicitária da Prefeitura Municipal de 
Dourados - MS, a compreensão do proponente sobre o objeto da licitação e os desafios de 
comunicação a serem enfrentados. 

 II. Estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto de no máximo 02 (duas) 
páginas, que indicará e defenderá as linhas gerais da proposta para suprir o desafio e 
alcançar os resultados e metas de comunicação desejadas pela Prefeitura Municipal de 
Dourados - MS; 
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 III. Ideia criativa, sob a forma de exemplos de peças publicitárias, que corresponderão à 
resposta criativa do proponente aos desafios e metas por ele explicitados na estratégia de 
comunicação publicitária, sendo uma peça em 01 (uma) página para cada um dos seguintes 
meios, totalizando 05 (cinco) páginas: a) Jornal ou Revista: layout; b) Outdoor: layout; c) VT: 
storyboard; d) Spot ou Jingle/Rádio: roteiro; e) banner para internet. 

 IV. Estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente explicitará e justificará a estratégia e 
as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por 
ela sugerida e em função da verba disponível indicada no instrumento convocatório, 
apresentada sob a forma de textos de no máximo 04 (quatro) páginas, permitida dentro do 
limite dessas 04 (quatro) páginas a inclusão de tabelas, gráficos, planilhas e quadro resumo 
que identificarão as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas 
quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação. 

 V. Na simulação de que trata o inciso IV do subitem “9.1”: 

 a. Os preços de mídia devem ser os de tabela cheia dos veículos, vigente na data de 
publicação do “Aviso de Licitação”; 

 b. Deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos 
veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei Federal nº 4.680/65; 

 c. Devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços 
de fornecedores; 

 d. Deverá constar na estratégia de mídia tudo que for sugerido na Estratégia de 
Comunicação. 

 VI. Na elaboração das tabelas, planilhas e gráficos integrantes do plano de mídia e não mídia, os 
proponentes poderão utilizar as fontes tipográficas que julgarem mais adequadas para sua 
apresentação. 

 VII. Será vedada a aposição, ao Invólucro e conteúdo destinado às informações da via não 
identificada do Plano de Comunicação Publicitária, de qualquer marca, sinal, etiqueta, palavra 
ou qualquer outro elemento que possibilite a identificação do seu proponente/autor antes ou 
depois da abertura do Invólucro nº 01; ela deverá ser apresentada conforme Ítem 9.1, não 
podendo ultrapassar as 13 (treze) páginas. 

 VIII. Só será aceito o Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada que estiver 
acondicionado no Invólucro padronizado fornecido, exclusivamente, pela Prefeitura Municipal 
de Dourados-MS. 

 IX. Os interessados na participação na presente licitação devem retirar o Invólucro padronizado 
na Assessoria Especial de Comunicação e Cerimonial-Assecom, localizada no Bloco Superior 
do Centro Administrativo Municipal, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos 
Jequitibás, na cidade de Dourados-MS, até o segundo dia útil anterior à data prevista para a 
sessão de abertura da licitação. 

 X. A critério da Prefeitura Municipal de Dourados, a campanha publicitária das propostas 
vencedoras poderão ou não vir a ser produzidas e veiculadas, com ou sem modificações, na 
vigência do Contrato. 

9.1.1.  CONTEÚDO DO INVÓLUCRO Nº 2 

 I. No Invólucro nº 2 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária – Via 
Identificada – art. 6º, IV, Lei nº 12.232/10. 

 II. O PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA VIA IDENTIFICADA deverá ser apresentado 
no Invólucro nº 2, fechado e rubricado no fecho, assim devidamente identificado, mediante 
aposição de etiqueta, conforme abaixo: 

 À  

PREFEITUR A MUNICIP AL DE DOUR ADOS -MS 

COMISSÃO PERM ANENTE DE LICITAÇ ÃO  

CONCORRÊNCI A Nº ___/2017  

INVÓLUCRO Nº 2  

PROPOSTA TÉCNIC A:  PLANO DE COMUNIC AÇ ÃO PUBLICITÁRI A  V IA IDENTIFIC AD A 
(RACIOCÍNIO BÁSICO,  E STRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO,  PUBL ICIDADE E ESTRATÉGIA  
DE MÍDIA )  

R AZ ÃO SOCI AL D A LICITANTE:  

CNPJ/MF:  
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 III. O Invólucro nº 2 será 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 a sua abertura. 

 IV. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, terá o mesmo teor da via não 
identificada, sem os exemplos de peças referentes a “Ideia Criativa”, e deve ser datado e 
assinado na última página e rubricado nas demais por quem detenha poderes de 
representação legal da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente 
identificado. 

9.2.  INVÓLUCRO Nº 03 PROPOSTA TÉCNICA – CONJUNTO DE INFORMAÇÕES 

9.2.1  O Conjunto de Informações (Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de 
Problemas de Comunicação) será informado no Invólucro nº 3, assim identificado, mediante 
aposição de etiqueta, conforme abaixo: 

9.2.2  
À  

PREFEITUR A MUNICIP AL DE DOUR ADOS -MS 

COMISSÃO PERM ANENTE DE LICITAÇ ÃO  

CONCORRÊNCI A Nº ___/2017  

INVÓLUCRO Nº 3  

PROPOSTA TÉCNIC A:  CONJUNTO DE INFORM AÇÕES ( CAPACIDADE DE ATENDI MENTO,  
REPERTÓRIO E RELATOS  DE SOLUÇÃO DE PROBLE MAS DE COMUNICAÇÃO)  

R AZ ÃO SOCI AL D A LICITANTE:  

CNPJ/MF:  
 

9.2.3  O Invólucro de nº 3 deverá conter a Proposta Técnica - Conjunto de Informações, em uma única 
via, que deverá ser datada e assinada pelo representante da Licitante; consistirá de um caderno 
impresso em papel tamanho A4 (210 x 297mm), composto de textos - utilizar tipologia arial, 
tamanho 12, sem condensação e entrelinhamento simples, mídias cd/dvd. Deverá conter 
informações destinadas a avaliar a capacidade de atendimento do proponente e o nível dos 
trabalhos por ele realizados para seus clientes e compor-se-á de 02 (dois) quesitos: Capacidade de 
Atendimento e Repertório. 

9.2.4  Capacidade de Atendimento; 

 I. Em no máximo 10 (dez) páginas, a licitante apresentará: 

 a. Currículos com a quantificação e qualificação dos profissionais que serão postos à 
disposição da linha de atuação, de maneira discriminada, por setor da agência licitante (no 
mínimo: atendimento, arte, redação, mídia, planejamento, produção);  

 b. Descrição das instalações físicas e do instrumental técnico de que dispõe a licitante para 
atender a presente licitação. 

 c. Sistemática de atendimento discriminando-se as obrigações a serem cumpridas pelo setor 
de atendimento da licitante, na execução do contrato, incluídos os prazos máximos a 
serem cumpridos em condições normais de trabalho para a criação de campanha, criação 
de peças avulsas, produção de publicidade legal e elaboração de plano de mídia; 

 d. Relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante nos últimos 03 (três) anos, 
com a especificação do período de atendimento de cada um deles; 

 e. A Comissão Permanente de Licitação poderá visitar, a qualquer momento, a empresa 
licitante para confirmação de suas informações. 

9.2.5  Repertório: 

 I. Apresentação de 5 (cinco) campanhas (cases), produzidas e veiculadas pela licitante, sob a 
forma de peças e respectivas memórias técnicas (contendo indicação do nome do cliente, 
título, ficha técnica e a indicação de pelo menos 02 - dois - veículos que a divulgaram: 
devendo ser entre Jornal ou Revista, Outdoor, TV e Rádio), nas quais se incluirão 
apresentações do problema, solução e resultados em forma de texto de no máximo 02 (duas) 
páginas para cada campanha, devendo ser de clientes distintos; 

 II. A licitante deverá apresentar necessariamente, anexo, as peças que integraram a campanha, 
sendo uma peça para cada um dos meios divulgados (no mínimo, as peças dos dois veículos 
exigidos no inciso I do subitem “9.2.5.” do edital); 
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 a. As peças devem ser colocadas após as duas páginas do texto descritivo do 
repertório/case; não serão aceitos textos explicativos acompanhando as peças em 
questão, a não ser as palavras indicando do que se tratam (Ex.: Jornal ou Revista, 
Outdoor, TV, Rádio, Internet, Mídia Impressa, etc.); 

 b. Não há limite de páginas para as peças que ilustram/compõem o repertório, apenas para 
o texto descritivo do case. 

 III. Além dos cases, a licitante deverá apresentar 6 (seis) peças isoladas produzidas para 
clientes diferentes (sendo uma para cada: Jornal, Revista, Outdoor, TV, Rádio e Internet), 
devendo ser apresentada uma ficha técnica sucinta, com um texto de no máximo cinco linhas 
do problema que cada peça se propôs a resolver e menção de pelo menos um veículo / 
espaço que a divulgou /exibiu / expôs (não sendo permitido material de distribuição interna. A 
divulgação/exibição/exposição deverá sempre ser através de mídia de massa); 

 IV. Vídeo deverá ser fornecido em forma de CD ou DVD; spot e/ou jingle em CD; outdoor, 
anúncio de revista, anúncio de jornal e internet/banner em layouts com textos legíveis; 

 V. Não serão aceitos trabalhos que configurem apresentação de materiais especulativos, 
condenados pela Legislação da Propaganda, nem mesmo a título de exemplo ou sugestão; 

 VI. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer momento, aos clientes 
citados nos cases ou nas peças apresentadas no repertório, confirmação desses trabalhos; 

 VII. As campanhas não podem referir-se a trabalhos solicitados e/ou aprovados pela Prefeitura 
Municipal de Dourados-MS. 

9.2.6  A critério da Prefeitura Municipal de Dourados, as campanhas publicitárias das propostas 
vencedoras poderão ou não vir a ser produzidas e veiculadas, com ou sem modificações, na 
vigência do contrato. 

  

10.  INVÓLUCRO Nº 04 PROPOSTA DE PREÇO E DECLARAÇÕES 

10.1.  A Proposta de Preços deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação acondicionada no 
Invólucro nº 4. 

 I. O Invólucro nº 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação: 

 
À  

PREFEITUR A MUNICIP AL DE DOUR ADOS -MS 

COMISSÃO PERM ANENTE DE LICITAÇ ÃO  

CONCORRÊNCI A Nº ___/2017  

INVÓLUCRO Nº 4  

PROPOSTA DE PREÇO  

R AZ ÃO SOCI AL D A LICITANTE:  

CNPJ/MF:  
 

 II. 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. 

 III. A Proposta de Preços será apresentada mediante preenchimento da Planilha de Preços, 
sujeitas à Valoração, e deverá ser apresentada conforme descrito nas alíneas “a”, “b” e “c” 
inframencionadas, compreendendo: 

 a. Percentual de desconto sobre os custos internos baseados na tabela de custos 
referenciais do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul 
(SINAPRO), limitados a 40% (quarenta por cento); 

 b. Percentual de honorários pertinentes à supervisão de produção externa incidente sobre os 
custos de serviços e suprimentos externos de terceiros, referentes à elaboração de peças 
e materiais contratados com fornecedores, com limite máximo de 15% (quinze por cento); 

 c. Percentual de honorários incidente sobre os custos de contratação ou pagamento de 
serviços ou suprimentos, quando a responsabilidade da agência limitar-se exclusivamente 
a contratação ou pagamento do serviço, estabelecendo-se como limite o máximo de 10% 
(dez por cento). 

10.1.1.  Caso alguma participante conceda desconto ou proponha honorários acima dos limites 
estabelecidos, ou em desconformidade com as Normas-Padrão, será desclassificada. 
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10.2.  A licitante deverá apresentar “obrigatoriamente” - sob pena de desclassificação - anexa a Proposta 
de Preços, as seguintes declarações: 

 I. Declaração de que os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes 
sobre o contrato serão de responsabilidade da licitante que vier a ser contratado e não será 
repassado a Prefeitura Municipal de Dourados; 

 II. Declaração de que tratará a questão dos direitos autorais, estabelecendo a cessão total e 
definitiva dos direitos patrimoniais de uso das ideias (incluídos os estudos, análises e planos), 
peças, campanhas e demais materiais de publicidade de sua propriedade, concebidos, 
criados e produzidos em decorrência do contrato que vier a ser firmado, sem qualquer 
remuneração adicional ou especial, mesmo após a vigência do Contrato; 

 III. Declaração indicando expressamente quais os bens e/ou serviços, bem como seus 
respectivos valores, serão subcontratadas direta e exclusivamente de Microempresa (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme inciso I, do artigo 61 da Lei Complementar nº 
331/17, as quais não poderão ser inferior a 30% do valor total do Contrato 

 a. Fica dispensada dessa indicação a proponente que seja Microempresa (ME) ou Empresas 
de Pequeno Porte (EPP). 

  

11.  DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

11.1.  As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas por uma Subcomissão Técnica, que não poderá 
participar da sessão de recebimento e abertura dos Invólucros, de caráter público conforme dispõe 
o art. 10, § 1º, da Lei nº 12.232/10. 

11.1.1    O julgamento compreenderá a análise e pontuação dos documentos contidos nos Invólucros da 
Proposta Técnica das licitantes, conforme as normas de julgamento que são apresentadas a seguir. 

11.1.2    Para efeitos deste edital, será desclassificada a Proposta Técnica que não atingir, pelo menos, 80 
(oitenta) pontos, equivalentes a 80% (oitenta por cento) da pontuação máxima possível. 

11.1.3   A falta de qualquer dos documentos exigidos para a Proposta Técnica ou sua apresentação em 
desacordo com o presente edital, implicará na desclassificação da proposta. 

11.1.4   Na apreciação das Propostas Técnicas, será considerada a linha de atuação desenvolvida, sendo 
certo que receberá um máximo de 100 (cem) pontos, distribuídos entre os diversos tópicos de 
julgamento, da seguinte forma: 

11.1.4.1.  Plano de Comunicação Publicitária - máximo de 70 (setenta) pontos no total. 

 I. Raciocínio básico - máximo de 10 (dez) pontos, relativos a: 

 a. Conhecimento das características gerais do cliente; 

 b. Conhecimento genérico dos serviços prestados pelo cliente; 

 c. Adequada compreensão da linha de atuação específica do cliente, da natureza, da 
extensão e da qualidade das relações da Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Dourados com seus públicos; 

 d. Acuidade de compreensão do papel da Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Dourados no atual contexto social, político e econômico. 

 II. Estratégia de comunicação publicitária - máximo de 25 (vinte e vinco) pontos, relativos 
a: 

 a. Formulação do conceito, da compreensão do tema hipotético ao desenvolvimento do 
raciocínio que o conduziu; 

 b. A formulação do tema da comunicação adotado para a linha de atuação; 

 c. A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em sua defesa; 

 d. A riqueza de desdobramentos positivos desse conceito para a comunicação da 
Administração Pública Estadual com seus públicos. 

 III. Ideia criativa - máximo de 25 (vinte e cinco) pontos, relativos a: 

 a. A sua adequação ao problema específico de comunicação do cliente; 

 b. A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta; 
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 c. A cobertura dos segmentos de público ensejada por essas interpretações; 

 d. A originalidade da combinação dos elementos que a constituem; 

 e. A simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 

 f. A sua pertinência às atividades do cliente e à sua inserção na sociedade; 

 g. Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos exemplos de 
peças apresentados; 

 h. A compatibilização da linguagem das peças aos meios propostos. 

 IV. Estratégia de mídia - máximo de 10 (dez) pontos, relativos a: 

 a. O conhecimento dos hábitos de leitura e audição dos segmentos de público prioritários; 

 b. A capacidade analítica revelada no exame desses hábitos e nas conclusões oferecidas à 
formulação da mídia; 

 c. A consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação às 02 (duas) 
alíneas anteriores;  

 d. A economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no plano simulado de 
distribuição de peças; 

 e. A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos recursos 
próprios de comunicação da Prefeitura Municipal de Dourados. 

11.1.4.2.  Conjunto de Informações - máximo de 30 (trinta) pontos no total relativos a: 

 I. Capacidade de Atendimento - máximo de 10 (dez) pontos, relativos a: 

 a. Capacidade geral de atendimento revelada pela licitante, considerando a qualificação dos 
profissionais colocados à disposição da linha de atuação nos diferentes setores da 
agência; 

 b. Estrutura física e equipamentos necessários à realização dos serviços;  

 c. Pertinência da sistemática de atendimento e a adequação dos prazos máximos para a 
entrega dos serviços, a operacionalidade do relacionamento entre o Setor de 
Comunicação da Prefeitura Municipal de Dourados e a licitante, esquematizado na 
Proposta; 

 d. Experiência da licitante no atendimento a outros clientes com serviços similares ao objeto 
deste edital. 

 II. Repertório - máximo de 20 (vinte) pontos no total, relativos a: 

 a. Relatos de Cases - máximo de 10 (dez) pontos 

 i) A concatenação lógica da exposição; 

 ii) A evidência de planejamento publicitário; 

 iii) A consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução; 

 iv) A relevância dos resultados apresentados. 

 b. Peças Isoladas - máximo de 10 (dez) pontos 

 i) A ideia criativa e sua pertinência; 

 ii) A clareza da exposição; 

 iii) A qualidade da execução e do acabamento. 

11.2.  A Nota da Proposta Técnica (total de pontuação auferida) servirá para o cálculo da Nota Final de 
acordo com o subitem “13.2.1.” – Critério para a pontuação final. 

11.3.  Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de julgamento técnico, os 
seguintes atributos da Proposta: 

 I. A exequibilidade das peças; 

 II. A compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos. 



 

 

 

FOLHA: _______ 

PROC.: 123/2017 

RUBRICA: _____ 

13 

11.4.  A pontuação final de cada Proposta Técnica será definida pela soma das notas atribuídas a cada 
um dos quesitos relacionados nos subitens “11.1.4.1.” e “11.1.4.2.” do edital. 

11.5.  As propostas que obtiverem nota menor que 80 (oitenta) pontos serão desclassificadas. 

11.6.  As propostas que obtiverem nota igual ou superior a 80 (oitenta) pontos serão classificadas em 
ordem decrescente, a partir da que acumular maior pontuação. 

11.7.  Divulgada a classificação da Proposta Técnica, serão designados, em publicação no Diário Oficial 
do Município, dia e hora para abertura dos Invólucros nº 4 contendo as Propostas de Preços das 
Licitantes classificadas tecnicamente. 

11.8.  A subcomissão técnica prevista no § 1
o
 do art. 10 da Lei nº 12.232 de 29 de abril de 2010 reavaliará 

a pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for 
superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do quesito, com o fim de restabelecer o 
equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos postos no edital. 

11.9.  Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito, os membros da 
Subcomissão Técnica autores das pontuações destoantes, deverão registrar em Ata as razões que 
os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada por todos os 
membros da Subcomissão e passará a compor o processo desta licitação. 

  

12.  DA VALORIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1.  As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas, preliminarmente, quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. 

12.2.  A classificação das propostas de preços será feita mediante a aplicação do critério de julgamento 
da técnica e preço, considerando um máximo de 100 (cem) pontos. 

12.2.1.  Até 80 (Oitenta) pontos para a agência que cobrar os menores valores de custos internos com 
base na Tabela de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato 
Grosso do Sul (dois pontos para cada 1% - um por cento - de desconto e limitado a 40% - quarenta 
por cento - do valor da tabela). 

12.2.2.  Até 10 (dez) pontos para os menores honorários oferecidos sobre o custo orçado junto a 
fornecedores especializados, na prestação de serviços e de suprimentos externos, nos termos do 
subitem 3.6.1 das Normas-Padrão (um ponto para cada 1% de desconto sobre os 15% originais, até 
o limite de 10% de desconto). 

12.2.3.  Até 10 (dez) pontos para menores honorários oferecidos quando a responsabilidade da mesma 
limitar-se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou suprimento nos termos do 
subitem 3.6.2 das Normas-Padrão (um ponto para cada 1% de desconto sobre os 10% originais, até 
o limite de 5% de desconto). 

12.3.  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou vantagem 
baseado em ofertas de outras empresas licitantes. 

12.3.1.  A avaliação da Proposta de Preços será pelo máximo de 100 (cem) pontos. Na avaliação da 
proposta de preços será atribuída pontuação em seus itens através dos seguintes critérios: 

 A – Desconto sobre os custos internos da tabela referencial de custos do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul. Critério de desconto de 0 (zero) 
a 40 (quarenta)%, equivalendo 2 pontos a cada 1% de desconto. Ex: 0% = zero pontos; 
10% = 20 pontos; 20% = 40 Pontos, e assim sucessivamente até 40% =80 pontos.  

B – Honorários por serviços de terceiros (Até dez pontos) Remuneração entre 10% a 15% 
(honorários oferecidos sobre o custo orçado junto a fornecedores especializados, na 
prestação de serviços e de suprimentos externos).  

Honorários a serem aplicados Pontos concedidos Total da Pontuação auferida 

15% 0 (zero) ponto Zero 

14% 1 pontos Dois 

13% 2 pontos Quatro 

12% 3 pontos Seis 

11% 4 pontos Oito 

10% 5 pontos Dez 
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 C – Honorários por contratar e efetuar pagamento (Até 10 pontos) Remuneração entre 05% a 
10% (honorários oferecidos quando a responsabilidade da mesma limitar-se 
exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou suprimento).  

Honorários a serem aplicados Pontos concedidos Total da Pontuação auferida 

10% Zero ponto Zero  

9% 1 Ponto Dois  

8% 2 pontos Quatro  

7% 3 pontos Seis  

6% 4 pontos Oito  

5% 5 pontos Dez  
 

12.4.  Não tendo sido interposto recurso, ou tendo sido julgados os recursos porventura interpostos, ou 
havendo desistência dos mesmos, a comissão de licitação elaborará relatório e parecer conclusivo, 
com o resultado da licitação e os encaminhará para homologação do resultado do julgamento e 
adjudicação do objeto à empresa licitante vencedora. 

12.5.  A Nota da Proposta de Preços (total de pontuação auferida) servirá para o cálculo da nota final de 
acordo com o subitem “13.2.1.” do edital. 

12.6.  Serão desclassificadas as propostas que: 

 I. Não atenderem as disposições contidas neste edital; 

 II. Não atingir, pelo menos, 80 (oitenta) pontos, equivalentes a 80% (oitenta por cento) da 
pontuação máxima possível; 

 III. Apresentarem valores superiores aos praticados no mercado e que contenham qualquer item 
condicionante para a execução dos serviços; 

 IV. Apresentarem percentuais fora dos limites constantes do Anexo “B” das Normas-Padrão da 
Atividade Publicitária. 

12.7.  Se houver empate que impossibilite a identificação automática da licitante mais bem classificada 
nesta fase, será assim considerada a que obtiver as maiores pontuações, sucessivamente, nos 
quesitos correspondentes ao subitem “11.1.4.1” do edital. 

12.8.  Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio, a ser realizado na própria sessão ou em ato 
público marcado pela Comissão Permanente de Licitação, cuja data será divulgada na forma do 
item “19.” deste Edital e para o qual serão convidadas todas as licitantes. 

  

13.  DO JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS 

13.1.  A Comissão Permanente de Licitação considerará vencedoras desta licitação as propostas que 
obtiverem pontuações iguais ou superiores a 80 (oitenta) de pontuação na Nota Final, calculada 
através da soma da Nota Final da Proposta Técnica com a Nota Preço, conforme a seguinte critério: 

13.2.  Critério para a pontuação final 

13.2.1.  As Notas Proposta Técnica (NPT) terão peso 7 (sete) e a Notas Proposta de Preços (NP) terão 
peso 3 (três) sendo vencedoras as licitantes que obterem as maiores notas médias ponderadas, de 
acordo com a seguinte fórmula: 

 NF = (7 x NPT + 3 x NP) 
                       10 

 onde: 

 NF = Nota FINAL 

 NPT = Nota Proposta Técnica 

 NP = Nota Proposta de Preço 

13.3.  A classificação final será realizada com base no valor da Avaliação Final, classificando-se em 
primeiro lugar a proponente que obtiver a maior pontuação na Nota Final, em segundo lugar, a que 
obtiver a segunda maior pontuação na Nota Final, assim, sucessivamente, cumprindo os limites 
mínimos de pontuação, as demais ficarão previamente qualificadas. Em havendo a desclassificação 
ou rescisão de contrato com a agencia classificada ou outra necessidade legal, será convocada na 
ordem de classificação à próxima agência para assinar o Contrato. 
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13.4.  Em caso de empate, o desempate far-se-á mediante a maior pontuação técnica, conforme subitem 
“12.7.” do edital. Permanecendo a situação de empate, o desempate far-se-á por sorteio público, 
para o qual serão convocadas todas as Licitantes classificadas tecnicamente. 

13.5.  A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos atribuídos por cada membro 
da Subcomissão Técnica. 

13.6.  Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital, nem ofertas de redução 
sobre a proposta que melhor atenda aos interesses da Prefeitura Municipal de Dourados. 

  

14.  DA ENTREGA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

14.1.  Somente as licitantes classificadas no julgamento final das Propostas Técnica e de Preços 
apresentarão os documentos relativos à habilitação abaixo relacionados, que deverá ser entregue 
no Invólucro nº 5, devendo estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação: 

 À  

PREFEITUR A MUNICIP AL DE DOUR ADOS -MS 

COMISSÃO PERM ANENTE DE LICITAÇ ÃO  

CONCORRÊNCI A Nº ___/2017  

INVÓLUCRO Nº 5  

DOCUMENTOS DE H ABILITAÇ ÃO  

R AZ ÃO SOCI AL D A LICITANTE:  

CNPJ/MF:  

 

14.1.1.  Regularidade Jurídica 

 I. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

 II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores; ou 

 III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição 
da diretoria em exercício; ou ainda, 

 IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim exigir, acompanhado(s) da Certidão 
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante (no caso de empresas que devem ser 
registradas na junta comercial; 

14.1.1.1.  Entende-se por contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa e suas 
alterações, ou ainda, sua ultima alteração consolidada. 

14.1.2.  Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 I. Alvará de Licença de Funcionamento ou Alvará de Localização e Funcionamento, 
expedida pelo órgão competente da esfera Estadual ou Municipal do local que funciona a 
licitante, para exercer atividade pertinente com o objeto licitado, dentro do prazo de validade. 

 a. No caso do Distrito Federal, a licença deverá ser fornecida pelas Administrações 
Regionais. 

 II. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ). 

 a. Na inscrição deve constar a situação cadastral como “Ativa”; 

 b. O comprovante de inscrição cadastral deverá ser emitido, preferencialmente, no prazo de 
até 30 (trinta) dias anterior à data prevista para apresentação das propostas. 

 III. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, Certidão Conjunta Negativa ou 
Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União; 
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 IV. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei, com validade na 
data da realização da licitação. 

 V. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990.”https://webp.caixa.gov.br/empresa/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp” 

 VI. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho-TST, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
“http://www.tst.jus.br/certidao/” 

14.1.3.  Qualificação Técnica 

 I. Certificado de Qualificação Técnica de Funcionamento de que do trata o art. 4º, § 
primeiro, da Lei nº 12.232/10, obtido perante o Conselho Executivo das Normas Padrão-
CENP ou entidade equivalente, legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora 
das condições técnicas de agências de propaganda. 

 II. Comprovante de registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente: 
Sindicato das Agências de Propaganda de sua base territorial ou Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade – ABAP, para atendimento do art. 30, inciso I, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 III. Atestado de Capacidade Técnica Operacional em nome da empresa licitante, a ser 
expedido por 01 (um) pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação 
de serviços com características similares às do objeto desta licitação. O atestado deverá ser 
apresentado em papel timbrado do emitente ou conter razão social, CNPJ, endereço, telefone 
e ser firmados pelos responsáveis legais. 

 IV. Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por 01 (um) veículo de comunicação, dando 
conta do fiel cumprimento, por parte da licitante, dos compromissos por ela assumidos em 
nome de seus clientes. O atestado deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente ou 
conter razão social, CNPJ, endereço, telefone e ser firmados pelos responsáveis legais, 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão do Atestado. 

 V. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por 01 (um) fornecedor, dando conta do fiel 
cumprimento, por parte da licitante, dos compromissos por ela assumidos em nome de seus 
clientes. O atestado deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente ou conter razão 
social, CNPJ, endereço, telefone e ser firmados pelos responsáveis legais, dentro do prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão do Atestado. 

 VI. Declaração da Licitante (que não tenha sede no Município de Dourados-MS), assinada por 
representante legal, firmando compromisso de que, sagrando-se vencedora do certame, irá 
instalar no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data da assinatura do 
Contrato, estrutura física para atendimento no Município. 

 VII. Comprovação de possuir no seu quadro de pessoal permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
serviço de características semelhantes ao objeto licitado, devendo a comprovação ser 
efetivada através do diploma do profissional e dos seguintes documentos. 

 a. No caso de empregado, CTPS com registro em nome da licitante como empregadora, ou, 
contrato particular de prestação de serviços, onde demonstre que o profissional executará 
os serviços de maior relevância do objeto da presente licitação; 

 b. Se o profissional for sócio da empresa, a documentação já apresentada conforme o 
subitem “14.1.1.” do edital é a comprovação do vínculo. 

14.1.4.  Qualificação Econômica-Financeira 

 I. Certidão Negativa de Decretação de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica, que esteja dentro do 
prazo de validade expresso na própria Certidão. Caso não houver prazo fixado, a validade 
será de 60 (sessenta) dias. 
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 II. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social, 
apresentado na forma da Lei, no caso de sociedades por ações, a cópia do balanço deve ser 
acompanhada de comprovação de registro na Junta Comercial; nos demais casos, a cópia do 
balanço deve ser acompanhada de cópia dos termos de abertura e encerramento do Livro 
Diário registrado na Junta Comercial; em qualquer caso, o balanço deve conter assinatura do 
representante legal da empresa, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. As empresas constituídas 
a menos de 01 (um) ano, deverão comprovar tal situação mediante apresentação do Balanço 
de Abertura e Declaração do Contador.  

 III. Comprovação da boa situação financeira da licitante, que deverá ser apresentada em 
documento anexo ao balanço patrimonial, utilizando os seguintes índices: 

Índices de Liquidez Geral (LG) 

Índice de Solvência Geral (SG) 

Índice de Liquidez Corrente (LC) 

 
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 
 

 a. Estarão habilitadas as empresas que apresentarem resultado igual ou maior a 1,00 (um 
vírgula zero) nos índices acima. O cálculo dos índices deverá ser apresentado em 
documento anexo, calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua 
contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de 
registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

14.1.5.  Declarações expressas da licitante, sob as penalidades cabíveis, de que: 

 I. Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação (nos termos do § 2°, art. 32, e ainda, 
inciso IV, do art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93); 

 II. Inexiste vínculo empregatício com esta Prefeitura (nos termos do inciso III, art. 9, da Lei 
Federal nº 8.666/93); 

 III. Não possui em seu quadro de pessoal empregados menores (nos termos do inciso 
XXXIII, art. 7, da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93); 

 IV. De elaboração independente de proposta. 

14.1.5.1  As licitantes deverão apresentar as declarações supracitadas redigidas, preferencialmente, em 
papel timbrado da empresa ou que conste o carimbo padronizado do CNPJ, devidamente assinada 
pelo representante legal da licitante, podendo ser utilizado os modelos sugeridos no Anexo V do 
edital. 

14.2.  Os documentos solicitados deverão estar em validade e deverão constar no Invólucro nº 5 
“Documentação de Habilitação”. 

14.3.  Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão Permanente 
de Licitação, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial. 

14.4.  Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos que, uma vez não 
mencionado será considerado como sendo até 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
emissão, a exceção de atestado de capacidade técnica que não serão objeto de aferição quanto a 
esse aspecto. 

14.5.  Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à 
empresa que efetivamente fornecerá os objetos ofertados, ou seja, o número de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, 
exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições (INSS e FGTS) e/ou 
balanço é centralizado. 
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14.6.  O Certificado de Registro Cadastral, a que se refere o art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93, expedido 
pela Prefeitura Municipal de Dourados-MS, dentro do seu prazo de validade e compatível com o 
objeto desta licitação, substitui os documentos relativos à Regularidade Jurídica relacionados no 
subitem “14.1.1.” e relativos à Qualificação Econômico-financeira relacionados nos incisos II e III do 
subitem “14.1.4.” do edital, devendo a interessada atentar para o prazo de validade da 
documentação constante do registro cadastral, pois, se estiver vencida, será a licitante 
automaticamente inabilitada para o certame. 

14.7.  Serão consideradas inabilitadas automaticamente as participantes que não apresentarem a 
documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que impossibilitem seu 
entendimento ou não atendam satisfatoriamente as condições deste edital. 

  

15.  DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

15.1.  A Comissão Permanente de Licitação analisará os documentos de habilitação de todas as licitantes 
classificadas e julgará habilitadas as que atenderem integralmente aos requisitos de habilitação 
exigidos neste edital e em seus anexos. 

15.2.  Se nenhuma licitante restar habilitada, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 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. 

15.3.  A Comissão Permanente de Licitação se reserva o direito de exigir em qualquer época ou 
oportunidade, a exibição de documentos ou prestação de informações complementares que julgar 
necessários ao perfeito esclarecimento e da veracidade das declarações apresentadas, além de 
proceder diligências e verificações, na forma da lei. 

15.4.  A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse do Município de Dourados-MS, relevar 
excesso de formalismo nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam 
a lisura e o caráter competitivo da licitação. 

15.5.  A fim de verificar as condições de habilitação das licitantes, bem como eventual descumprimento 
das condições de participação previstas neste edital, o Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, em especial 
os seguintes: 

  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União no endereço eletrônico “www.portaldatransparencia.gov.br/ceis”; 

  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
“http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php”. 

15.6.  A consulta aos cadastros constitui meio legal de prova e serão realizadas em nome da licitante e 
também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, 
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 

15.7.  Constatada a existência de sanção, a Comissão Permanente de Licitação considerará a licitante 
inabilitada, por falta de condição de participação. 

  

16.  DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

16.1.  A Subcomissão Técnica será constituída por 03 (três) membros formados em comunicação, 
publicidade ou marketing, ou que atuem em uma destas áreas, sendo que, no mínimo 1/3 (um 
terço) deles não poderá manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a 
Prefeitura Municipal de Dourados-MS, todos previamente cadastrados. 

16.2.  A escolha dos membros da Subcomissão Técnica se dará por sorteio, realizado em sessão pública, 
cuja data, local e hora serão divulgados com anterioridade pela Comissão Permanente de Licitação. 
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16.3.  O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da Subcomissão 
Técnica, de acordo com a proporcionalidade do número de membros que mantenham ou não 
vínculo com a Prefeitura Municipal de Dourados-MS. 

16.4.  A relação dos nomes referidos no subitem “16.2.” será publicada pela Comissão Permanente de 
Licitação no Diário Oficial do Município, em prazo não inferior a 10 (dez) dias da data em que será 
realizada a sessão pública marcada para o sorteio. 

16.5.  Até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado 
poderá impugnar pessoa integrante da relação, mediante a apresentação à Comissão de Licitação 
de justificativa para a exclusão. 

16.6.  Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar na Subcomissão Técnica, 
declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade competente. 

16.7.  A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante decisão fundamentada da 
autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração e a publicação de nova lista, sem o 
nome impugnado, respeitado o disposto no presente item. 

16.8.  Só será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a relação anteriormente publicada. 

16.9.  A sessão pública para o sorteio será realizada após a decisão motivada da impugnação, em data 
previamente designada, garantidos o cumprimento do prazo mínimo previsto no subitem “16.4.” e a 
possibilidade de fiscalização do sorteio por qualquer interessado. 

16.10.  Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de recebimento e 
abertura dos invólucros com as Propostas Técnica e de Preço. 

  

17.  DA ORDEM DOS TRABALHOS DA SESSÃO 

17.1.  Serão realizadas 4 (quatro) sessões públicas, observados os procedimentos previstos neste edital e 
na legislação, das quais serão lavradas atas circunstanciadas dos atos e fatos dignos de registro, 
as quais serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme o caso, 
e pelos representantes das licitantes presentes que assim o desejarem. 

17.1.1.  À exceção do julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros nºs 1 ao 3), que será realizado pela 
Subcomissão Técnica, todos os demais procedimentos e julgamentos serão efetuados e correrão 
sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação. 

17.1.2.  Os representantes das licitantes presentes poderão indicar uma comissão constituída de alguns 
entre eles para rubricar os documentos nas diversas reuniões públicas, decisão que constará da 
respectiva ata. 

17.1.3.  Antes da publicação dos avisos oficiais de resultados desta concorrência, não serão fornecidos aos 
licitantes ou a terceiros, quaisquer informações referentes à adjudicação dos contratos ou à análise, 
avaliação ou comparação entre as Propostas. 

17.1.4.  O julgamento das Propostas Técnicas e de Preços e o julgamento final deste certame serão 
efetuados exclusivamente com base nos critérios especificados neste edital. 

17.1.5.  Qualquer tentativa de uma licitante influenciar a Comissão Permanente de Licitação ou a 
Subcomissão Técnica no processo de julgamento das Propostas resultará na sua desclassificação. 

17.1.6.  A Comissão Permanente de Licitação poderá alterar as datas ou as pautas das reuniões, ou mesmo 
suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas legais 
aplicáveis. 

 Primeira Sessão 

17.2.  A primeira sessão pública será realizada no dia, hora e local previstos no item “2.1.” e terá a 
seguinte pauta inicial: 

 a) Identificar os representantes das licitantes, por meio da documentação para a Representação 
Legal exigida no item “8.” deste edital; 

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

 c) Conferir se esses invólucros estão em conformidade com as disposições deste edital. 
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17.2.1.  O Invólucro nº 1, com a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, só será recebido 
pela Comissão Permanente de Licitação se: 

 a) Estiver no invólucro padrão fornecido pela Assessoria de Comunicação Especial e Cerimonial; 

 b) Não estiver identificado;  

 c) Não apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da 
licitante antes da abertura do Invólucro nº 2;  

 d) Não estiver danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos nele 
acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante antes da abertura do 
Invólucro nº 2. 

17.2.1.1.   Ante a ocorrência negativa de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do 
subitem “17.2.1.” do edital, a Comissão Permanente de Licitação não receberá o Invólucro nº 1, o 
que também a impedirá de receber os demais invólucros da mesma licitante. 

17.2.2.  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 dos Invólucros nº 1;  

 c) Abrir os Invólucros nº 3 e rubricar seu conteúdo;  

 d) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os documentos 
que constituem os Invólucros nº 1 e nº 3;  

 e) Informar que as licitantes serão convocadas para a próxima sessão na forma do item “21.” 
deste edital.  

17.2.2.1.   A Comissão Permanente de Licitação, antes do procedimento previsto na alínea ‘b’ do subitem 
“17.2.2.”, adotará medidas para evitar que seus membros e ou os representantes das licitantes 
possam, ainda que acidentalmente, identificar a autoria de algum Plano de Comunicação 
Publicitária.  

17.2.2.2.   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.  

17.2.3.  A Comissão Permanente de Licitação não lançará nenhum código, sinal ou marca nos Invólucros nº 
1 nem nos documentos que compõem a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, 
à exceção das rubricas mencionadas na alínea ‘b’ do subitem “17.2.2.” acima. 

17.2.4.  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. 

17.2.5.  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 “17.2.6.” e seguintes. 

17.2.5.1.  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 
“19.” do edital, abrindo-se o prazo para a interposição de recursos, conforme disposto no item “20” 
do edital. 

17.2.6.  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, dos 
Invólucros 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;  
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 c) Elaboração, pela Subcomissão Técnica, de ata de julgamento das Propostas referentes aos 
Planos de Comunicação Publicitária, de planilha com as pontuações e de justificativa escrita 
das razões que as fundamentaram em cada caso e encaminhamento desses documentos à 
Comissão Permanente de Licitação, juntamente com as Propostas;   

 d) Encaminhamento, pela Comissão Permanente de Licitação à Subcomissão Técnica, dos 
Invólucros nº 3, com a Capacidade de Atendimento, o Repertório e os Relatos de Soluções de 
Problemas de Comunicação;  

 e) Análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, da Capacidade de 
Atendimento, do Repertório e dos Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de 
acordo com os critérios especificados neste edital;  

 f) Elaboração, pela Subcomissão Técnica, de ata de julgamento das Propostas referentes à 
Capacidade de Atendimento, ao Repertório e aos Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação, de planilha com as pontuações e de justificativa escrita das razões que as 
fundamentaram em cada caso. 

17.2.6.1.   Se alguma Proposta Técnica for desclassificada com base no subitem “11.1.3.” 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 
envelope fechado e rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que expire o 
prazo para recursos relativos a essa fase. 

17.2.6.2.  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 dos Invólucros nº 2. 

17.2.7.  As planilhas previstas nas alíneas “c” e “f” do subitem “17.2.6.” 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 Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação de cada licitante. 

 Segunda Sessão 

17.3.  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 “19.” 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 os Invólucros nº 2;  

 c) Cotejar as vias não identificadas (Invólucro nº 1) com as vias identificadas (Invólucro nº 2) 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 “13.4.”, se for o caso;  

 g) Informar que o resultado do julgamento geral das Propostas Técnicas será publicado na forma 
do item “19.” do edital, com a indicação dos proponentes classificados e dos desclassificados, 
em ordem decrescente de pontuação, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme 
disposto no item “20.” do edital. 

17.3.1.  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. 

 Terceira Sessão 

17.4.  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 “19.” deste edital, para participar da terceira sessão pública, com a seguinte pauta básica: 

 a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de 
presença;  
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 b) Abrir os Invólucros 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 dos Invólucros 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) Dar conhecimento do resultado da valoração das propostas de preços aos representantes das 
licitantes presentes;  

 f) Declarar vencedora do julgamento final das Propostas Técnica e de Preços – observado o 
disposto nos itens 13.2.1 e 13.3 deste edital – a licitante que, tenha obtido a maior média 
ponderada; 

 g) Informar que o resultado do julgamento da Proposta de Preço e do julgamento final das 
Propostas será publicado na forma do item “19” deste edital, com a indicação da ordem de 
classificação, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto no item “20.” 
Deste edital. 

 Quarta Sessão 

17.5.  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 
para participar da quarta sessão pública, com a seguinte pauta básica: 

 a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de 
presença;  

 b) Receber e abrir os Invólucros 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 dos Invólucros nº 5;  

 e) Informar:  

 e1) O resultado da habilitação;  

 e2) Que o resultado da habilitação será publicado na forma do item “19” 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; 

 e3) Que será publicado na forma do item “19.” 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.  

17.6.  O horário para a abertura dos Invólucros previsto neste edital poderá ser prorrogado por até 15 
(quinze) minutos, a critério do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
independentemente de consulta às licitantes presentes. 

17.7.  A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após a 
homologação e adjudicação pela instância superior. 

  

18.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1.  Não tendo sido interposto recurso na fase de habilitação, ou tendo havido a sua desistência ou, 
ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a autoridade superior homologará o resultado 
desta concorrência e, assim, aprovará a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora. 

18.2.  Imediatamente após a homologação do resultado desta concorrência, o presidente da Comissão 
Permanente de Licitação elaborará e encaminhará à Assessoria Especial de Comunicação e 
Cerimonial o relatório relativo à Concorrência nº 002/2017. 



 

 

 

FOLHA: _______ 

PROC.: 123/2017 

RUBRICA: _____ 

23 

18.3.  A autoridade superior ou o próprio Ordenador de Despesas se reserva no direito de não homologar 
ou revogar o presente processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita. 

  

19.  DA DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 

19.1.  A juízo da Comissão Permanente de Licitação, todas as decisões referentes a esta concorrência 
poderão ser divulgadas conforme a seguir, ressalvadas aquelas cuja publicação na imprensa oficial 
é obrigatória: 

 a) Nas sessões de abertura de invólucros;  

 b) Na imprensa oficial; 

 c) Por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da 
comunicação pelas licitantes. 

  

20.  DOS RECURSOS 

20.1.  Observado o disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a licitante poderá interpor recurso no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de 
habilitação ou inabilitação de licitante ou do julgamento das propostas. 

20.2.  O recurso deverá estar devidamente fundamentado e instruído, devendo ser protocolado no 
Departamento de Licitação do Município de Dourados, no endereço constante do preâmbulo deste 
edital, devendo ser juntado o instrumento de procuração ou Contrato Social, em original ou 
fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para 
representar a licitante, devendo observar os seguintes requisitos: 

 I. Serem datilografados ou impressos por qualquer processo eletrônico e devidamente 
fundamentados; 

 II. Serem assinados pelo representante legal da recorrente ou por procurador devidamente 
habilitado. 

20.3.  Interposto recurso, o mesmo será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. Os recursos e contrarrazões deverão ser dirigidos à autoridade 
superior, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

20.4.  Os recursos tempestivamente interpostos através de “fac-símile”, “e-mail” ou via correios, deverão 
ser validados com os originais em até 05 (cinco) dias. 

20.5.  Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por 
procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela licitante. 

20.6.  É vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal desta licitação mediante a utilização de 
recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e 
administrativas aplicáveis, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

20.7.  Não tendo sido interposto recurso, ou tendo sido julgados os recursos porventura interpostos, ou 
havendo desistência dos mesmos, a Comissão Permanente de Licitação elaborará relatório e 
parecer conclusivo, com o resultado da licitação e os encaminhará para homologação do resultado 
do julgamento e adjudicação do objeto à empresa licitante vencedora. 

  

21.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1.  As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos: 

 05.05. – Assessoria de Comunicação Social e Imprensa 
05.05. – Assessoria de Comunicação Social e Imprensa 
4.131.102. – Programa de Efetividade na Comunicação Oficial 
2010. – Serviço de Divulgação Oficial do Governo 
33.90.39. – Serviços de Publicidade e/ou Propaganda 
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21.2.  As despesas decorrentes da contratação estão estimadas em R$ 3.200.000,00 (Três milhões e 
duzentos mil de reais). 

21.3.  O valor estimado constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando o Município de 
Dourados-MS obrigado a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à licitante vencedora o direito 
de pleitear qualquer tipo de reparação. 

21.4.  No caso da execução do Contrato ultrapassar o exercício financeiro vigente, as despesas efetuadas 
no próximo exercício correrão por conta do respectivo orçamento da mesma prorrogação financeira 
e estarão atreladas à programação financeira aprovada na Nota de Reserva Orçamentária. 

  

22.  DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

22.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por Termo de Contrato 
celebrado entre o Município de Dourados-MS, representado pela Prefeita e a licitante vencedora. 

22.2.  Farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição, todos os elementos 
apresentados pela licitante vencedora, que tenham servido de base à licitação, os termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, bem como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

22.3.  Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o Contrato, devendo, 
para tanto, comparecer no Departamento de Licitação do Município de Dourados-MS, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas da convocação por escrito, via correio, “fac-símile” ou “e-mail” 
no endereço eletrônico, constante no cadastro da vencedora junto a Prefeitura Municipal de 
Dourados-MS, desde que confirmado o recebimento. 

22.4.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado quando solicitado pela licitante vencedora, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Dourados-MS. 

22.5.  É facultado ao Município de Dourados-MS, quando a licitante vencedora não assinar o Contrato no 
prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª (primeira) classificada, 
inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

22.6.  Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega dos Invólucros de propostas, sem convocação 
para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos pela sua participação 
na licitação de que trata este edital, salvo se ratificadas as condições propostas até o vencimento 
desse prazo, por igual período. 

22.7.  Se, por motivo de força maior, a contratação não puder ocorrer dentro do período de validade da 
proposta, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, esta poderá solicitar 
prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no máximo. 

22.8.  A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios de 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei 
Federal nº 8.666/93 combinado com o Inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

22.9.  As empresas interessadas em participar das licitações públicas, ou que já possuam contrato de 
fornecimento com o Município de Dourados deverão adotar a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, 
conforme estabelecido no protocolo ICMS 42/09 e suas alterações. 

22.10.  A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor representante do órgão 
requisitante, designado pela Administração, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

22.11.  Poderá a autoridade competente, até a assinatura do Contrato, excluir licitante, motivadamente, se 
tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele 
inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 

22.12.  A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessárias, nos termos do art. 65, inciso II, § 1°, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

22.13.  O prazo da vigência do contrato será contado partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

22.14.  Esse prazo poderá ser prorrogado, a juízo da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, mediante 
acordo entre as partes, por períodos iguais e sucessivos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
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22.15.  Correrão por conta da Prefeitura Municipal de Dourados-MS 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 na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

22.16.  Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento deverão ser 
acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição 
dos descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de 
checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível. 

22.17.  Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, de 
qualquer natureza, inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente edital e do contrato que vier a ser assinado. 

22.18.  A Contratada deverá prestar esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Dourados-MS sobre 
eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de 
solicitação. 

22.19.  É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato resultante da presente Concorrência para 
qualquer operação financeira. 

22.20.  Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante poderão fornecer 
ao contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da 
execução do objeto do contrato, nos termos do § 1

o
 do art. 2

o
 e artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.232/2010. 

22.21.  As informações sobre a execução do contrato serão divulgadas em sítio próprio aberto na rede 
mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados 
conforme dispõe o artigo 16, da citada lei. 

22.22.  A agência contratada deverá durante o período, de no mínimo 5 (cinco) anos após a extinção do 
contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças 
publicitárias produzidas. 

22.23.  Por ocasião da assinatura do contrato e/ou nota de empenho e do pagamento, a Prefeitura 
Municipal de Dourados exigirá a comprovação de que se encontram regular com suas obrigações, 
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito da União, do Estado, do Município, 
Certidão Negativa de Débito Trabalhista, todas em plena validade. 

  

23.  DA SUBCONTRATAÇÃO 

23.1.  Na hipótese da licitante vencedora não ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), deverá efetuar a subcontratação parcial de etapas dos serviços exclusivamente de “ME” e 
“EPP”, observadas todas as exigências previstas abaixo, sem prejuízo das responsabilidades legais 
e contratuais da licitante vencedora, a quem caberá transmitir à(s) subcontratada(s) todos os 
elementos necessários à perfeita execução dos serviços nos termos contratuais, bem como 
fiscalizar sua execução, nos termos do artigo 61, da Lei Complementar nº 331/17. 

23.2.  Na execução do objeto contratual, a licitante vencedora deverá subcontratar no mínimo 30% (trinta 
por cento) do valor total dos serviços, sendo admitida a subcontratação tanto do fornecimento 
de equipamentos, gráfica, e outros que sejam assessórios ao objeto da licitação. 

23.3.  Qualquer atraso ocorrido em relação aos serviços, decorrente da apresentação fora do prazo, ou de 
forma incorreta, da documentação dos subcontratados pela licitante vencedora, que acarretem 
prejuízos ao prazo de conclusão de serviços, será de responsabilidade da licitante vencedora, 
cabendo à penalidade aplicável, nos termos do contrato. 

23.4.  Durante o período da subcontratação, a(s) subcontratada(s) deverá(ão) manter vigentes as 
condições iniciais de regularidade técnica, fiscal e jurídica. 

23.5.  A substituição pela licitante vencedora do(s) eventual(ais) subcontratado(s), já anteriormente 
aprovado(s) e autorizado(s), dependerá da prévia anuência escrita do Contratante, devendo o(s) 
substituto(s) apresentar(em) as mesmas condições técnicas e legais estabelecidas no edital e seus 
anexos. 

23.5.1.  Na eventualidade de substituição, deverão ser observadas as regras contidas no inciso II, do Art. 61, 
da Lei Complementar nº 331/17. 
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23.6.  A licitante vencedora deverá incluir, em todos os contratos que vier a celebrar com os 
subcontratados, dispositivo que permita ao Contratante exercer amplo acompanhamento e 
fiscalização da execução do objeto contratual, bem como cláusula que vede à subcontratada 
repassar o objeto subcontratado a outra empresa. 

23.7.  Os serviços subcontratados, caso não satisfaçam o mínimo necessário para satisfação dos serviços, 
serão impugnados pelo Contratante, cabendo à licitante vencedora e à Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) subcontratada todo o ônus decorrente de sua reexecução. 

23.8.  Os serviços a cargo de diferentes empresas subcontratadas se houver, serão coordenados pela 
licitante vencedora, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, permanecendo sob 
sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais. 

23.9.  Quando da quitação de quaisquer Notas Fiscais ou Faturas referentes aos serviços prestados ao 
Contratante, a licitante vencedora deverá apresentar cópias autenticadas (ou originais para 
conferência) das Notas Fiscais, Faturas ou recibos emitidos pela(s) subcontratada(s), com 
vinculação inequívoca aos serviços objeto da licitação, conforme disposto no §5°, artigo 61, da Lei 
Complementar nº 331/17. 

23.10.  A subcontratação de que trata o subitem “23.1.” não poderá recair sobre parcela ou produto de 
maior relevância técnica ou valor significativo do Contrato. 

23.11.  A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: (Redação do §1°, artigo 61 
da Lei Complementar nº 331/17). 

 I. Microempresa (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP); 

 II. Consórcio composto em sua totalidade por Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 III. Consórcio composto parcialmente por Microempresa (ME) ou Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

23.12.  A licitante vencedora deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal das Microempresas 
e/ou Empresas de Pequeno Porte que serão subcontratadas, no momento da assinatura do 
Contrato, conforme inciso II, do artigo 61, da Lei Complementar nº 331/17. 

  

24.  DA GARANTIA 

24.1.  Não será exigida garantia de execução. 

  

25.  DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO 

25.1.  As condições de pagamento e reajustamento (quando houver) estão dispostas na Minuta do 
Contrato (Anexo VI do edital). 

  

26.  DA FISCALIZAÇÃO 

26.1.  O Município de Dourados-MS nomeará um Gestor para executar a fiscalização do contrato 
resultante desta concorrência e registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências, 
irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos serviços e terá poderes, entre 
outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata correção, nos termos estabelecidos da 
Minuta de Contrato (Anexo VI do edital). 

  

27.  DAS PENALIDADES 

27.1.  A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente 
informados e aceitos, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades a juízo da autoridade competente ou do Departamento de Licitação, no que lhe couber: 

 I. Advertência, por escrito; 

 II. Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta; 

 III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de até 02 (dois) anos; e 

 IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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27.1.1.  As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às licitantes remanescentes convocadas 
em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, 
após a contratação de qualquer das empresas. 

27.1.2.  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

27.1.3.  As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos 
reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

  

28.  DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

28.1.  Vide Minuta do Contrato, respectivamente, na forma do anexo VI a este edital. 
  

29.  DAS OBRIGAÇÕES/SANÇÕES/RESCISÃO 

29.1.  Todas as obrigações das partes, sanções e condições de rescisão contratual, constam da Minuta 
do Contrato (Anexo VI do edital). 

  

30.  DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO 

30.1.  A critério da autoridade competente esta licitação poderá ser revogada ou anulada, na forma do art. 
49, da Lei Federal nº 8.666/93, observado o disposto no § 1º, do art. 49 e o inciso I, alínea “c”, do 
art. 109 do mesmo diploma legal. 

30.2.  A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar 
ressalvando o disposto no Parágrafo Único, do art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93. 

30.3.  No caso de desfazimento do processo licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

30.4.  No interesse da autoridade competente, o Departamento de Licitação poderá alterar as condições 
da presente licitação, a qualquer tempo, no todo ou em parte, ou adiar de acordo com sua 
conveniência, dando ciência aos interessados na forma da legislação vigente. 

  

31.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

31.1.  Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 10 (dez) 
minutos do horário previsto para abertura da sessão. 

31.2.  O não comparecimento de qualquer dos participantes na reunião em que serão recebidos os 
Invólucros não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente direito de reclamação de 
qualquer natureza. 

31.3.  A Comissão Permanente de Licitação deverá 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. 

31.4.  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. 

31.5.  Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada ou inabilitada se o 
Município de Dourados-MS tiver conhecimento de fato desabonador à sua classificação ou à sua 
habilitação, conhecido após o julgamento de cada fase. 

31.6.  Se ocorrer a desclassificação ou a inabilitação de licitante vencedora por fatos referidos no subitem 
precedente, o Município de Dourados-MS poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem 
de classificação ou revogar esta concorrência. 

31.7.  Se, durante a execução do contrato, o instrumento firmado com contratada não restar prorrogado, 
por conveniência da Administração, ou for rescindido, nos casos previstos na legislação e no 
contrato, o Município de Dourados-MS poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação verificada nesta concorrência, para dar continuidade à execução do objeto, desde que 
concordem com isso e se disponham a cumprir todas as condições e exigências a que estiver 
sujeita a signatária do contrato. 
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31.8.  Os casos omissos decorrentes da execução do objeto deste edital serão resolvidos, de acordo com 
a legislação pertinente, por despacho fundamentado do Sr. Ordenador da Pasta. 

31.9.  Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação comunicará os fatos verificados ao Ministério Público, para as 
providências devidas. 

31.10.  Antes da data marcada para o recebimento dos invólucros com as Propostas Técnica e de Preços, 
a Comissão Permanente de Licitação poderá, por motivo de interesse público, por sua iniciativa, em 
consequência de solicitações de esclarecimentos ou de impugnações, alterar este edital e seus 
anexos, ressalvado que será reaberto o prazo inicialmente estabelecido para apresentação das 
Propostas, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
Propostas. 

31.11.  Não serão levadas em consideração, tanto na fase de habilitação e classificação, como na fase 
posterior à adjudicação, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não tenham sido 
formuladas por escrito e devidamente protocoladas ou transcritas em ata. Em hipótese alguma 
serão aceitos entendimentos verbais entre as partes. 

31.12.  A licitante ao participar do presente certame deverá atentar a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

31.13.  A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, na rescisão do Contrato ou da Ordem de Serviços, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

31.14.  Independente de declaração expressa, a simples participação neste certame implica, tacitamente, 
para a licitante, a confirmação de que recebeu da Comissão Permanente de Licitação o Invólucro nº 
1, conforme previsto no edital e as informações necessárias ao cumprimento desta concorrência; a 
aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes do edital e de 
seus anexos; a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; e a responsabilidade 
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
do processo, não sendo aceita sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em 
qualquer fase do procedimento licitatório e execução do Contrato. 

30.14.1.  Se ocorrer a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificação 
ou revogar a presente licitação. 

31.15.  Todo o prazo estabelecido neste edital, salvo os expressos em contrário, será contado em dias 
consecutivos, excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos, em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Dourados-MS. 

31.16.  Os termos dispostos neste edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos demais 
anexos completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou 
omissões. Dessa forma, todos os anexos integram o edital, como se nele transcrito fosse, valendo 
suas condições e estipulações como normas para o procedimento e para a execução do objeto 
contratual. 

31.17.  O juízo da cidade de Dourados-MS tem jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia 
resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

31.18.  São partes integrantes deste edital: 

 ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Briefing; 

ANEXO III – Tabela de Custos Referenciais para Serviços de Publicidade do Sindicato das 
Agências de Propaganda do MS–SINAPRO; 

ANEXO IV – Modelo Sugerido de Proposta de Preços; 

ANEXO V  Modelo Sugerido de Declaração; 

ANEXO VI – Minuta de Contrato; 

ANEXO VII – Planilhas de Avaliação. 
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31.19.  Os modelos sugeridos foram inseridos com o intuito de padronizar as informações apresentadas, 
facilitar os trabalhos de análise e julgamento pela Comissão Permanente de Licitação e evitar que 
as licitantes sejam inabilitadas ou desclassificadas em razão de falhas ou insuficiência nas 
informações indicadas. Caso sejam apresentados documentos em formatação diversa, estes 
deverão contemplar as informações mínimas necessárias à comprovação das exigências para 
efeitos de habilitação das licitantes e classificação das propostas. 

31.20.   Os formulários solicitados no edital, que não tiverem modelo definido, deverão ser elaborados em 
formato livre seguindo as mesmas instruções gerais acima. 

31.21.  No ato de recebimento do edital, a licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, 
condições, exigências, legislação pertinentes, normas e especificações citados neste edital e em 
seus anexos, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre a falta de folhas ou anexos, 
assim como as participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e das 
condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar nenhum 
desconhecimento como elemento de impedimento da correta formulação da proposta, ou integral 
cumprimento do Contrato originário da presente licitação. 

  
 Dourados-MS, 02 de outubro de 2017. 
  
  
  
  
  
 Anilton Garcia de Souza 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 


