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(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993) 

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”  
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)  

CNPJ 46.638.714/0001-20 

Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000  

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br 

- E D I T A L - 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021 

PROCESSO INTERNO Nº 5914/2021 
 

OBJETO: Contratação de uma agência de publicidade para prestação de serviços, 
compreendendo a criação de peças de publicidade, pesquisa, redação de textos de 
comerciais e de propaganda, execução e veiculação da publicidade institucional e de 
interesse público da prefeitura do município de Tremembé, bem como, serviços de 
planejamento na área de comunicação, por um período de 12 (doze) meses prorrogáveis 
de acordo com o interesse da Municipalidade, conforme condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

REGÊNCIA: Lei Federal nº 8666/93 com suas posteriores alterações, Lei Orgânica do 
município de Tremembé, Lei Complementar nº 123/06, disposições específicas na Lei 
Federal nº 4680/65, Decreto Federal nº 57690/66, com as alterações do Decreto nº 
2262/97, Lei Federal nº 12232/10, com as Normas padrão para a Prestação de Serviços 
pelas Agências de Publicidade e Propaganda, Veículos de Comunicação e suas recíprocas 
relações vigentes, Código de Ética dos Profissionais de Publicidade e Propaganda, bem 
como suas alterações, CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão vigente, bem 
como o Código de Auto Regulamentação Publicitária. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: TÉCNICA E PREÇO. 

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta – Empreitada por Preço Global. 

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Assessoria da Secretaria da Chefia de Gabinete. 

REPARTIÇÃO FISCALIZADORA: Assessoria da Secretaria da Chefia de Gabinete. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSO PRÓPRIO, FICHA: 33 | 33.3.3.9039 Outros 
serviços de terceiros e pessoas jurídicas. 

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. 

VALOR ESTIMADO: R$ 600.000,00. 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTAS E ABERTURA DE INVÓLUCROS 

LOCAL DA ENTREGA E ABERTURA DOS INVÓLUCROS: Secretaria de Administração, 
Setor de Licitações e Contratos, Rua Sete de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé- SP.  

TELEFONE: (12) 3607-1000 - Ramal 1019.  

DATA DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS 1, 2, 3, 4 e 5: 30/11/2021. 

HORÁRIO DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS 1, 2, 3, 4 e 5: 09h00. 

 

1. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
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1.1. Informações a respeito do presente processo licitatório serão fornecidas pela 
Comissão Permanente de Licitações (COPEL), desde que solicitadas por escrito, no Setor 
de Protocolo, nos dias úteis, até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data da abertura, no 
endereço descrito no preâmbulo, das 8:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas. 

1.2. Em caso de não solicitação, pelos proponentes, de esclarecimentos e informações, 
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 
cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

1.3. O edital completo da presente licitação poderá ser obtido gratuitamente através de 
“download” junto a “home page” desta prefeitura na Internet, no endereço de acesso: 
www.tremembe.sp.gov.br – Link: Licitações, ou ainda consultado no Departamento de 
Licitações e Contratos ou quadro de avisos, desta Prefeitura, na Rua Sete de Setembro 
nº 701, Centro, onde está afixado. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

2.1.1. Poderão participar desta licitação somente as pessoas jurídicas que satisfaçam a 
definição de Agência de Propaganda, constante do artigo 3º, da Lei n° 4.680, de 18 de 
junho de 1965, constituída e em regular funcionamento no Brasil, e, que tenham obtido 
certificado de qualificação técnica de funcionamento na forma disposta pelo artigo 4º da 
Lei 12.232/10. 

2.1.2. Não serão considerados quaisquer documentos e propostas entregues em local, 
horário e formas diferentes, bem como encaminhados por Fax ou outros meios 
eletrônicos. 

2.1.3. Nesta licitação não será permitida a participação de: 

a) Consórcios; 

b) Empresas que se encontrem em regime de recuperação judicial ou em processo de 
falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, exceto empresa em 
recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instancia judicial 
competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a 
participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93, consoante o voto 
proferido no TC 4033/989/15-3 e nos termos da Súmula 50 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo; 

c) Empresas enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8666/93, ou que 
possuam sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor de qualquer órgão ou entidade 
vinculada ao Município de Tremembé; 

d) Empresas cujo dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital votante ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, seja 
parente natural ou civil, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de agente político do 
Município, subsistindo a vedação até seis meses depois de finda a respectiva função 
pública. 

e) Empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público;  

f) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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2.1.4. É vedada a subcontratação total do objeto contratado, sendo admitida, no 
entanto, a subcontratação parcial desde que aprovada, por escrito, pelo Município. 

 

2.2. DO CREDENCIAMENTO 

2.2.1. Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos INVÓLUCROS, 
representando os proponentes, serão exigidos o nome completo, o número do 
documento de identificação do credenciado deste certame e do respectivo processo, com 
a declaração do representante legal da proponente, devidamente assinada, outorgando 
amplos poderes de decisão ao credenciado, inclusive para receber intimações e, 
eventualmente, desistir de recursos. Os representantes e prepostos deverão apresentar, 
nesta oportunidade, o contrato social e suas alterações ou o consolidado e, no caso de 
sociedade por ações, o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que 
seja comprovada a legitimidade da representação, em conformidade com o Anexo I deste 
edital. 

2.2.2. Estas autorizações deverão ser exibidas à Comissão Especial Permanente de 
Licitações, pelos portadores antes do início dos trabalhos de abertura dos INVÓLUCROS, 
ficando retidas e juntadas aos autos. 

2.2.3. O documento citado neste item poderá, a critério do representante legal do 
proponente, ser substituído por procuração específica. 

2.2.4. Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar 
documento que comprove sua capacidade para representá-la. 

2.2.5. A não apresentação, ou incorreção, do documento de credenciamento, não 
inabilitará ou desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar 
ou responder pela proponente, nas respectivas sessões, cabendo tão somente, ao não 
credenciado, o acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não 
interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. (Lei Federal nº 
8.666/93 - artigo 4°). 

2.2.6. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de um licitante. 

 

2.3. DAS INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA 

2.3.1. Para fins de participação na presente licitação, os licitantes deverão protocolar, 
junto ao Departamento de Licitações desta Prefeitura, até a data e horário estabelecidos 
no preâmbulo deste edital, a documentação e a proposta correspondente à sua 
participação, em 04 (quatro) INVÓLUCROS, fechados, sendo que toda a documentação 
deverá ser relacionada, separada e numerada, preferencialmente, na ordem estabelecida 
neste edital. 

2.3.2. Os INVÓLUCROS, com exceção do INVÓLUCRO nº 1, deverão conter, 
externamente, os seguintes dizeres: 

INVÓLUCRO Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO PUBLICITÁRIO (via 
identificada) 
À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
LICITANTE: (NOME DA LICITANTE)    CNPJ Nº: 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021  
DATA DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS: 30/11/2021      HORÁRIO: 09h00min. 

 

INVÓLUCRO Nº 3 – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (via identificada) 
À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
LICITANTE: (NOME DA LICITANTE)    CNPJ Nº: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021  
DATA DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS: 30/11/2021      HORÁRIO: 09h00min. 

 

INVÓLUCRO Nº 4 - PROPOSTA DE PREÇO (via identificada) 
À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
LICITANTE: (NOME DA LICITANTE)    CNPJ Nº: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021  
DATA DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS: 30/11/2021      HORÁRIO: 09h00min. 

 

INVÓLUCRO Nº 5 - HABILITAÇÃO (via identificada) 
À PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
LICITANTE: (NOME DA LICITANTE)    CNPJ Nº: 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021  
DATA DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS: 30/11/2021      HORÁRIO: 09h00min. 

2.3.3. As empresas deverão apresentar suas propostas datilografadas ou impressas, 
datadas e assinadas, sem rasuras que possam causar dúvidas quanto ao valor proposto. 

2.3.4. Não serão aceitas pela Comissão quaisquer substituições aos documentos exigidos 
sob o título de “protocolo”. 

2.3.5. Os documentos solicitados para habilitação quando não encaminhados em seus 
originais deverão ser validamente apresentados: 

a) por meio de publicação realizada em órgão da imprensa oficial; 

b) por cópia previamente autenticada nos termos do artigo 32 da Lei nº 8.666/93, 
alterada pela Lei nº 8.883/94; 

c) A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por 
servidor desta administração e quando a confirmação do seu teor puder ser feita pela 
administração junto aos órgãos públicos emitidos via "internet". 

2.3.6. Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa; no caso 
de documentos de origem estrangeira, deverá estar acompanhado de tradução 
juramentada. 

2.3.7. Não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido. 

2.3.8. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
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2.3.9. No caso das certidões, quando não consignar o prazo de validade, serão 
consideradas válidas as expedidas com data não superior a 90 (noventa) dias 
anteriores à data limite para o recebimento das propostas da presente licitação. 

2.3.10. Certidões emitidas via internet serão aceitas, sendo que suas autenticidades 
serão comprovadas pela Comissão. 

2.3.11. Pela elaboração e apresentação da Documentação e Propostas, as empresas não 
terão direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 

 

3. DOS INVÓLUCROS 

3.1. DO INVÓLUCRO N° 01 – PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO PUBLICITÁRIO (via 
NÃO identificada) 

3.1.1. O invólucro destinado à apresentação da PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO 
PUBLICITÁRIO (via NÃO identificada), no INVÓLUCRO Nº 1, referente ao Plano de 
Comunicação Publicitária, será padronizado e fornecido previamente pela Prefeitura 
Municipal de Tremembé, sem nenhum tipo de identificação da licitante. 

 

3.1.2. O INVÓLUCRO N.º 1 – PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO PUBLICITÁRIO (via 
NÃO identificada), deverá ser retirado pelos licitantes no Setor de Licitações e Compras 
da Prefeitura Municipal de Tremembé, sito à Rua 7 de Setembro, 701, 1º Andar, Centro, 
Tremembé– SP, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08h às 12h e de 14h às 
17h. 

3.1.3. O invólucro padronizado só será entregue a agência que o solicite formalmente. 

3.2. DO INVÓLUCRO N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO PUBLICITÁRIO (via 
identificada) 

3.2.1. O INVÓLUCRO nº 2, PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO PUBLICITÁRIO (via 
identificada), referente ao Plano de Comunicação Publicitária, deverá ser apresentado em 
INVÓLUCRO devidamente identificado em nome da licitante. 

3.3. DO INVÓLUCRO N° 03 – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (via identificada) 

3.3.1. O INVÓLUCRO nº 3, CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (via identificada), deverá ser 
apresentado em INVÓLUCRO devidamente identificado em nome da licitante. 

3.4. DO INVÓLUCRO N° 04 – PROPOSTA DE PREÇO (via identificada) 

3.4.1. O INVÓLUCRO nº 4, PROPOSTA DE PREÇO (via identificada), deverá ser 
apresentado em INVÓLUCRO devidamente identificado em nome da licitante. 

3.5. DO INVÓLUCRO N° 05 – HABILITAÇÃO (via identificada) 

3.5.1. O INVÓLUCRO nº 5, HABILITAÇÃO (via identificada), deverá ser apresentado em 
INVÓLUCRO devidamente identificado em nome da licitante. 

 

4. DA PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO PUBLICITÁRIO (via NÃO identificada)   
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4.1. Para efeito de avaliação a licitante deverá apresentar Campanha Simulada sobre o 
tema apresentado em detalhamento no Anexo IX – Briefing, do presente edital, com 
verba fictícia de R$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais), e com a duração de 30 (trinta) 
dias. 

4.1.2. A avaliação levará em consideração os aspectos de raciocínio básico, estratégia de 
comunicação, ideia criativa e estratégia de mídia e não mídia, nos termos do item 11, 
deste edital. 

4.1.3. A Proposta Técnica do Plano Publicitário deverá ser apresentada, em duas vias: 

I - Primeira via, NÃO IDENTIFICADA, a ser entregue no invólucro fornecido pela 
Prefeitura Municipal de Tremembé (INVÓLUCRO Nº 1), conforme consignado no item 
3.1.: 

a) O INVÓLUCRO Nº 01 e os documentos nele contidos não poderão ter marca, sinal ou 
palavra que possibilitem a identificação do seu proponente, nos termos dos incisos XII e 
XIII do artigo 6º da Lei nº 12.232/10. 

b) O invólucro deverá estar sem fechamento e sem rubrica. 

II - Segunda via, IDENTIFICADA, a ser entregue no INVÓLUCRO Nº 2, conforme 
consignado no item 3.2. 

III - A Proposta Técnica do Plano Publicitário, VIA NÃO IDENTIFICADA, deverá ser 
apresentado da seguinte forma: 

● Em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda; 

● Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 g/m² a 90 g/m², ambas em 
branco; 

● Conteúdo impresso em papel A4 branco, com 75 g/m² a 90 g/m², orientação 
retrato; 

● Espaçamento de 3 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda; 

● Títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subseqüentes sem recuos; 

● Espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e 
entretítulos e entre parágrafos; 

● Alinhamento justificado do texto; 

● Texto e numeração de páginas em fonte ‘Arial’, cor ‘automático’, tamanho ’12 
pontos’, estilo “normal”. 

● Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira 
página interna, em algarismos arábicos, no canto inferior direito; 

● Sem identificação da licitante. 

4.1.3.1. As especificações do subitem 4.1.3, III, não se aplicam às peças da ideia 
criativa e as planilhas, gráficos e tabelas da estratégia de mídia e não-mídia. 

4.1.4 Os quesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação Publicitária poderão ter 
gráfico e/ou tabela, observadas as seguintes regras; 
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a) os gráficos ou tabelas poderão ser editados em cores; 

b) os dados e informações dos quadros e/ou tabelas devem ser editados na fonte ‘Arial’, 
cor ‘automático’, tamanho ’10 pontos’; 

c) as páginas em que estiverem inseridos os gráficos e/ou tabelas não poderão ser 
apresentadas em papel A3 dobrado. 

4.1.5 Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do quesito Estratégia de Mídia e Não 
Mídia: 

a) Poderão ser editados em cores; 

b) Poderão ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos; 

c) Poderão ter qualquer tipo de formatação de margem; 

d) Deverão ser impressos em papel A4 e não poderão ser apresentados em papel A3, 
dobrados ou não. 

4.1.6 Os exemplos de peças e/ou material integrantes do quesito Ideia Criativas serão 
apresentados separadamente do caderno de que trata o subitem 4.1.3, III. 

a) Esses exemplos devem adequar-se às dimensões do Invólucro nº 01, cabendo à 
licitante atentar para o disposto na alínea ‘a’ do subitem 4.1.3, I, deste Edital. 

4.1.7 A Proposta Técnica do Plano Publicitário (via não identificada) não poderá ter 
informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a 
identificação de sua autoria antes da abertura do Invólucro nº 2. 

4.1.8 Os textos do Raciocínio Básico, da Estratégia de Comunicação Publicitária e Ideia 
Criativa estão limitados, no conjunto, a 08 (oito) páginas, ressalvado que não serão 
computadas nesse limite as páginas utilizadas eventualmente apenas para separar os 
textos desses quesitos. 

4.1.9. Os textos da Estratégia de Mídia e Não Mídia não têm limitação quanto ao número 
de páginas, mas cabe às licitantes atentar para o disposto o subitem 4.1.3, III. 

4.1.10. Para fins desta concorrência, consideram-se como Não Mídia os meios que não 
implicam a compra do espaço e/ou tempo em veículos de divulgação para a transmissão 
de mensagem publicitária. 

4.1.11. Podem ser utilizadas páginas isoladas com a finalidade de identificar a Proposta 
Técnica do Plano Publicitário (via não identificada) e seus quesitos: Raciocínio Básico, 
Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

Essas páginas devem seguir as especificações do subitem o subitem 4.1.3, III, no que 
couber. 

4.2. A Proposta Técnica do Plano Publicitário (via não identificada), composto dos 
quesitos raciocínio básico, estratégia de comunicação publicitária, ideia criativa e 
estratégia de mídia e não mídia, deverá ser elaborado com base no briefing (Anexo IX), 
observadas as seguintes disposições: 

4.2.1. Raciocínio Básico: apresentação pela licitante a respeito de sua compreensão 
sobre o Briefing e o diagnóstico das necessidades de comunicação publicitária da 
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Prefeitura Municipal de Tremembé para enfrentar o(s) desafio(s) de comunicação 
apresentado; 

4.2.2. Estratégia de Comunicação Publicitária: apresentação pela licitante das linhas 
gerais da proposta para suprir o(s) desafio(s) de comunicação a ser(em) enfrentado(s) e 
alcançar os objetivos, geral e específicos, de comunicação previstos no Briefing, 
compreendendo: 

a) explicitação e defesa do partido temático e do conceito que, de acordo com seu 
raciocínio básico, devem fundamentar a proposta de solução publicitária; 

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

4.2.3 Ideia Criativa: apresentação pela licitante de campanha publicitária, observadas as 
seguintes disposições: 

a) apresentar relação de todas as peças e/ou material que julgar necessários para a 
execução da sua proposta de estratégia de comunicação publicitária, com comentários 
sobre cada peça e/ou material. 

b) da relação prevista na alínea anterior, escolher e apresentar como exemplos as peças 
e/ou material que julgar mais indicados para corporificar objetivamente sua proposta de 
solução do(s) desafio(s) de comunicação, conforme explicitado na estratégia de 
comunicação publicitária, limitados a 10(dez) peças. 

4.2.3.1 Os comentários mencionados na alínea “a” do subitem 4.2.3 estão circunscritos 
à especificação de cada peça e/ou material e à explicitação das funções táticas que se 
pode esperar de cada peça e/ou material. 

4.2.4. Se a campanha proposta pela licitante previr número de peças e/ou material 
superior ao que pode ser apresentado ‘fisicamente’, conforme estabelecido na alínea ‘a’ 
do subitem 4.2.5, a relação prevista na alínea “a” do subitem 4.2.3 deverá ser elaborada 
em dois blocos: um bloco para as peças e/ou material apresentados fisicamente, e outro 
bloco para as peças relacionadas. 

4.2.5. Os exemplos de peças e/ou material de que trata a alínea ‘“a” do subitem 4.2.3, 
devem seguir as diretrizes abaixo: 

a) estão limitados a 10 (dez) peças independentemente do meio de divulgação, do tipo 
ou característica da peça e/ou material; 

b) podem ser apresentados sob a forma de: 

b.1) roteiro, layout ou storyboard impressos, para qualquer meio; 

b.2) protótipo ou ‘monstro’, para peças destinadas a tv, rádio e internet; 

b.3) storyboard animado, animatic ou vídeos para TV e cinema. 

c) serão aceitos finalizados em caso de não mídia. 

4.2.5.1. Na elaboração do storyboard animado, animatic ou vídeos poderão ser inseridas 
fotos e imagens estáticas ou em movimentos, além de trilha, voz de personagens e 
locução.  
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4.2.5.2. Os storyboard animado, animatic ou vídeo e os protótipos ou ‘monstros’ 
poderão ser apresentados em CD, CD-Rom ou DVD-Rom, executáveis em computadores 
pessoais, ressalvado que não serão avaliados sob os critérios geralmente utilizados para 
peças finalizadas, mas apenas como referência da ideia a ser produzida. 

4.2.5.3. Os protótipos ou ‘monstros’ de peças para a internet poderão ser produzidos em 
quaisquer dos formatos universais, a exemplo de pdf, jpg, HTML, mpeg, swf e mov. 

4.2.5.4. As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho real ou reduzido, desde 
que não prejudique sua leitura, sem limitação de cores, tipo de papel ou gramatura, sem 
suporte e/ou passe-partout, observado o disposto no subitem 4.1.7. Peças que não se 
ajustem às dimensões do Invólucro nº 01 poderão ser dobradas. 

4.2.5.5 Cada peça e/ou material deverá trazer indicação sucinta (exemplos: cartaz, filme 
TV, spot rádio, anúncio revista, ‘monstro’ internet) destinada a facilitar seu cotejo, pelos 
integrantes da Subcomissão Técnica, com a relação comentada prevista na alínea ‘“a” do 
subitem 4.2.3. 

4.2.5.6. Para fins de cômputo das peças que podem ser apresentadas ‘fisicamente’, 
devem ser observadas as seguintes regras: 

a) as reduções e variações de formato serão consideradas como novas peças; 

b) cada peça apresentada como parte de um kit será computada no referido limite; 

c) peça sequencial, para qualquer meio (a exemplo de anúncio para revista e jornal e de 
painéis seqüenciais de mídia exterior – outdoor, envelopamento de veículos, adesivagem 
de fingers – entre outros), será considerada uma peça se o conjunto transmitir 
mensagem única; 

d) um hotsite e todas as suas páginas serão considerados uma peça; 

e) um filme e o hotsite em que se encontra hospedado serão considerados duas peças; 

f) um banner e o hotsite para o qual ele esteja direcionado serão considerados duas 
peças; 

g) um hotsite cuja página de abertura e/ou demais páginas internas sejam formadas por 
animações ou imagens captadas, formando um conjunto integrado ao hotsite, será 
considerado uma peça. 

4.2.6 - Estratégia de Mídia e Não Mídia, constituída de: 

a) apresentação em que a licitante explicitará e justificará a estratégia e as táticas 
recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela 
sugerida e em função da verba referencial indicada no Briefing, sob a forma de textos, 
tabelas, gráficos e planilhas; 

b) simulação de plano de distribuição em que a licitante identificará todas as peças e/ou 
material destinados a veiculação, exposição ou distribuição, sob a forma de textos, 
tabelas, gráficos e planilhas. 

4.2.6.1. Todas as peças e material que integrarem a relação comentada prevista na 
alínea “a” do subitem 4.2.3, deverão constar dessa simulação. 

4.3. Dessa simulação deverá constar resumo geral com informações sobre pelo menos: 
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a) o período de distribuição das peças e/ou material; 

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

c) os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de 
divulgação, separadamente por meios e por veículos de comunicação; 

d) os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e/ou na execução técnica 
de cada peça destinada a veículos de divulgação; 

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

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

g) os valores (absolutos e percentuais) alocados na distribuição de cada peça e/ou 
material de não mídia. 

4.3.1. Nessa simulação: 

a) os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser os de tabela cheia, 
vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação; 

b) deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos 
veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965; 

c) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços 
de fornecedores. 

4.3.2. Caso o Edital venha a ser republicado com a retomada da contagem do prazo 
legal, os preços de tabela dos veículos de divulgação devem ser os vigentes na data de 
publicação do primeiro Aviso de Licitação. 

 

5. DA PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO DE PUBLICIDADE (via identificada)   

A Segunda via da Proposta Técnica do Plano de Publicidade, IDENTIFICADA, deverá ser 
entregue no INVÓLUCRO Nº 2, devendo ter o mesmo teor da VIA NÃO IDENTIFICADA do 
item 4, todavia, sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa, nos termos do § 
2º do art. 9º da Lei Federal 12.232/2010 e estar datada e assinada pelo representante 
da licitante devidamente qualificado. 

 

6. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO - INVÓLUCRO Nº 3 

6.1. Refere-se ao conjunto de informações destinados a avaliar a capacidade de 
atendimento do proponente e o nível dos trabalhos por ele realizados para seus clientes. 

6.1.1. A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, a ser entregue no INVÓLUCRO Nº 3, 
datada e assinada pelo representante da licitante devidamente qualificado. 

6.1.2 A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem a 
Capacidade de Atendimento em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em 
papel A4, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, 
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rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de representação da 
licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado. 

6.1.3. Qualquer página com os documentos e informações poderá ser editada em papel 
A3 dobrado. 

6.1.4. Os documentos, informações e o caderno específico não poderão ter informação, 
marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação 
Publicitária – Via Não Identificada que possibilite a identificação da autoria deste antes da 
abertura do Invólucro nº 02. 

6.1.5. Não há limitação de número de páginas para apresentação da Capacidade de 
Atendimento. 

6.1.6. A Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, 
diagramas, fotos e outros recursos, por meios dos quais a licitante apresentará: 

6.1.6.1. Considerando-se a totalidade dos setores da licitante no que diz respeito ao 
setor de atendimento propriamente dito. Este tópico inclui: 

6.1.6.2. Quantificação e qualificação dos profissionais que serão postos à disposição da 
linha de atuação na Prefeitura de Tremembé, de maneira discriminada, por setor da 
licitante, (atendimento, estudo planejamento e pesquisa, criação, produção, internet, 
mídia), devendo a licitante indicar, caso a caso, quantos profissionais de cada nível 
servirão à linha de atuação. 

6.1.6.3. Sistemática de atendimento com a clara indicação das obrigações a serem 
cumpridas pelo setor de atendimento da licitante, incluindo prazos a serem observados 
desde o momento da solicitação dos serviços até a sua criação, produção e veiculação. 

6.1.6.4. As informações de marketing e de comunicação, pesquisas de audiência e 
auditoria de circulação e controle de mídia que serão colocadas à disposição da 
contratante sem ônus adicional. 

6.2. REPERTÓRIO – A licitante deverá apresentar os documentos, informações, peças e 
material que constituem o Repertório em caderno específico, com ou sem o uso de cores, 
em papel A4, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, 
rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de representação da 
licitante, na forma de seus atos constitutivos devidamente identificado. 

6.2.1. Qualquer página com os documentos e informações, do repertório, poderá ser 
editada em papel A3 dobrado. 

6.2.2. Os documentos e informações e o caderno específico não poderão ter informação, 
marca, sinal, etiqueta, palavra, ou outro elemento que conste no Plano de Comunicação 
Publicitária – VIA NÃO IDENTIFICADA e possibilite a identificação da autoria deste antes 
da abertura do INVÓLUCRO Nº 02. 

6.2.3. Não há limitação de número de páginas para apresentação do Repertório. 

6.2.4. O Repertório será constituído de peças e/ou material concebidos e veiculados 
expostos ou distribuídos pela licitante. 

6.2.4.1. Apresentação de até 10 (dez) peças, de qualquer tipo ou característica, 
produzidas pela licitante, que tenham sido veiculados, expostas ou distribuídas a partir 
de 2017 em qualquer meio ou veículo acompanhados das respectivas fichas técnicas, 
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com data de produção, título, período de veiculação, distribuição ou exposição e 
indicação de espaço ou veículo no qual foi distribuído ou exposto. 

6.2.4.2. As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD e as peças gráficas, 
em proporções que preservem suas dimensões originais e de leitura. 

6.2.4.3. As peças gráficas podem ser apresentadas soltas, ter qualquer formato, 
dobradas ou não. 

6.2.4.4. As peças não podem se referir a trabalhos solicitados e/ou aprovados pela 
Prefeitura Municipal de Tremembé. 

6.3. RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS – A licitante deverá apresentar os 
documentos e informações que constituem o Relato de Soluções de Problemas em 
caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em folhas numeradas 
sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última 
por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos 
constitutivos devidamente identificado. 

6.3.1. Os documentos e informações e o caderno específico mencionados no subitem 
precedente não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra, ou outro 
elemento que conste no Plano de Comunicação Publicitária – VIA NÃO IDENTIFICADA e 
possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do INVÓLUCRO Nº 02. 

6.3.2. Apresentar até 2(dois) Relatos descritivos dos problemas enfrentados, das 
soluções encontradas e dos resultados alcançados, sob a forma de texto com no máximo 
2 (duas) páginas, e que tenham sido realizados, implementados, veiculados ou 
distribuidos a partir de 2017. 

6.3.3. O relato deverá estar formalmente referendado pelo respectivo cliente, de forma a 
atestar sua autenticidade. 

6.3.3.1. A formalização do referendo deverá ser feita no próprio Relato, no qual 
constarão, além do referendo, o nome empresarial do cliente, o nome do signatário, seu 
cargo/função e sua assinatura. 

6.3.3.2.  A licitante poderá apresentar até 5(cinco) peças para cada relato juntamente 
com as respectivas fichas técnicas, os quais não farão parte do limite imposto de 2(duas) 
páginas.  

6.3.3.3. As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD e as peças gráficas, 
em proporções que preservem suas dimensões originais e de leitura. 

6.3.3.4. As peças gráficas podem ser apresentadas soltas, ter qualquer formato, 
dobradas ou não. 

6.3.4 Os Relatos não podem se referir a trabalhos solicitados e/ou aprovados pela 
Prefeitura Municipal de Tremembé. 

 

7. PROPOSTA DE PREÇO – INVÓLUCRO Nº 04 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser elaborada conforme modelo constante do Anexo II, 
e será composta dos seguintes itens, considerando: 
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a) desconto em relação aos preços previstos na tabela do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado de São Paulo, a título de ressarcimento dos custos internos dos 
serviços executados pela licitante; 

b) percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços especializados 
prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de 
outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento pertinentes à execução 
do contrato; 

c) percentual incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de 
comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em 
consonância com novas tecnologias; 

d) percentual incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja 
distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos veículos 
de divulgação. 

e) percentual incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja 
distribuição proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de 
divulgação. 

7.1.1. Fica instituído, também, que na vigência contratual, a CONTRATADA fará jus ao 
desconto padrão de agência, de acordo com as Normas do CENP – Conselho Executivo 
das Normas Padrão. 

7.2. Se houver divergência entre percentual expresso em algarismos e o expresso por 
extenso, será considerado o por extenso; 

7.3. O percentual proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe 
assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma alteração 
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto e o percentual proposto 
deverá contemplar todos os custos e despesas, diretos e indiretos, necessários à plena 
execução dos serviços objeto desta licitação, tais como despesas com pessoal, 
administração e encargos sociais, impostos, taxas, etc.; 

7.4. A Proposta de Preços deverá ter declaração da licitante: 

a) comprometendo-se a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas 
negociações comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veículos, 
quando for o caso, transferindo à Prefeitura as vantagens obtidas; e 

b) com compromisso formal no sentido de que, uma vez declarada adjudicatária do 
objeto deste certame, assinará, juntamente com esta Prefeitura Municipal de Tremembé, 
e concomitante com a assinatura da avença que decorrerá do presente certame, Termo 
de Ciência e Notificação, conforme Instruções 02/2007 do E. Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (Anexo VIII). 

c) Tratamento dos Direitos Autorais - A licitante fará constar em sua Proposta Técnica do 
Plano de Publicidade, declaração de que tratará e se responsabilizara juridicamente da 
questão dos Direitos Autorais dos produtos e peças de comunicação publicitária que 
produzir, estabelecendo: 
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d) Cessão definitiva à Prefeitura de Tremembé dos direitos patrimoniais de uso dos 
direitos de autoria intelectual (criação, textos, produção, trilha sonora original, arte, 
finalização e assemelhados). 

e) Do licenciamento de uso durante o prazo de duração do contrato, com a definição de 
um percentual do cachê original ou da licença de uso, conforme o caso, dos direitos de 
imagem (personagens, atores e modelos) e para os direitos de uso de obras artísticas 
preexistentes (ou de sua reprodução). 

f) Compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de produção de 
peças, os valores dos cachês, e os licenciamentos de uso de obras preexistentes, inclusos 
nos orçamentos. 

7.5. A Proposta de Preço deverá conter: 

a) a identificação completa da licitante (razão social, endereço completo, números de 
telefone e de fac-símile, e-mail, e CNPJ, no mínimo) e deste certame; 

b) ser redigida de forma clara, em língua portuguesa, ressalvando-se as expressões 
técnicas de uso corrente, com apresentação nítida, sem emendas, rasuras, borrões, 
entrelinhas ou observações feitas à margem; 

c) devendo estar datada e assinada na última folha, por quem de direito, e rubricada nas 
demais, em uma só via; 

c.1) as propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo 
instrumento. 

d) indicação do nome completo, RG, CPF/MF, função na empresa, e endereço de pessoa 
que assinará eventual termo contratual decorrente deste certame, bem como os mesmos 
dados da testemunha por parte dessa empresa. 

7.6. A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data limite para apresentação do INVÓLUCRO contendo-a; 

 

8. HABILITAÇÃO – INVÓLUCRO Nº 05 

8.1. Nos termos do artigo 6º, inciso I da Lei nº 12.232/2010, os documentos de 
habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes classificados no julgamento final 
das propostas. 

8.2. Para fins de habilitação na presente licitação, as empresas deverão apresentar os 
documentos a seguir especificados, válidos na data limite para entrega do INVÓLUCRO, 
os quais poderão ser entregues em original; por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório competente (excluindo-se desta exigência os documentos emitidos pela 
Internet) ou por servidor desta Administração (neste último caso mediante a 
apresentação dos respectivos originais); ou, ainda, publicação em órgão de imprensa 
oficial, devendo estar ordenados na mesma sequência em que estão abaixo solicitados. 
No caso de documentos produzidos em outros países, deverão ser autenticados pelo 
respectivo consulado e traduzidos para o português por tradutor juramentado. 

 

8.2.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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8.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

8.2.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
no caso de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores. 

8.2.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 

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

Obs.: Estará dispensado de apresentar os documentos relacionados no item 8.2.1, a 
proponente que apresentá-los no credenciamento. 

8.2.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

8.2.2.1. Comprovação de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda – CNPJ/MF. 

8.2.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do contrato. 

8.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; 

8.2.2.4. Comprovação de regularidade perante a Fazenda Estadual – do domicílio ou 
sede do Licitante. 

8.2.2.5. Comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal – mediante 
apresentação de Certidão de Tributos mobiliários, notadamente o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – ISSQN, relativos ao domicílio ou sede do proponente. O 
proponente com filial no Município de Tremembé fica obrigado a fornecer a certidão 
relativa a esta filial, para atendimento do item. 

8.2.2.6. Comprovação de regularidade do FGTS, através de Certificado de Regularidade 
de Situação – CRS, emitido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos. 

8.2.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa. 

 

8.2.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.2.3.1. Apresentar declaração que, caso seja declarada vencedora do certame, possui 
condições de apresentar na data da assinatura do contrato o Certificado de Qualificação 
Técnica concedido pelo Conselho Executivo de Normas Padrão – CENP ou por órgão 
equivalente, legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições 
técnicas de agências de propaganda, de acordo com a Lei 12.232/2010, artigo IV 
parágrafo 1º. 
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8.2.3.2. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) 
expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, conforme Súmula n.º 24 do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, destacando-se que será aceito o somatório dos atestados.  

8.2.3.3. Comprovação da qualificação operacional através de apresentação de 
declaração formal de disponibilidade das instalações físicas e instrumental técnico de que 
dispõe a Agência participante, para atender a presente licitação. 

8.2.3.4. Comprovação da equipe técnica e administrativa através de apresentação de 
declaração formal indicando nome, função e responsabilidades de cada um dos 
profissionais da Agência participante, para atender o objeto licitado. 

 

8.2.4. DECLARAÇÕES 

A empresa deverá apresentar as seguintes declarações expressas, conforme Anexo IV 
desse edital, e sob as penas da lei de que: 

a) não está impedida de contratar com a Administração Publica direta ou indireta; 

b) não foi declarado inidôneo pelo Poder Público, de qualquer esfera; 

c) não existe fato impeditivo à sua habilitação; 

d) não possui entre seus proprietários, servidor ou dirigente ou Entidade contratante 
responsável pela licitação; 

e) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados; 

f) cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

g) reúne todas as condições necessárias para atender as demandas no município de 
Tremembé, e, no Departamento de Comunicação, subscrita por representante da licitante 
legalmente habilitado. 

 

8.2.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

8.2.5.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 

8.2.5.1.1. Para empresas em processo de recuperação judicial, será exigido o Plano de 
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do 
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos 
neste edital, em atendimento à Súmula n° 50 do TCESP.  

8.2.5.2. Será exigido dos participantes deste certame, capital social ou patrimônio 
líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado para o contrato. 

8.2.5.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, acompanhadas das Notas 
Explicativas do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes 
ou balanços provisórios. 
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8.2.5.3.1. Entende-se por "ultimo exercício social" aquele para qual já se esgotou o 
prazo para apresentação do BP e DRE para a Receita Federal. 

 
8.2.5.4. No caso de empresas obrigadas ou optantes pela utilização do SPED (Sistema 
Público de Escrituração Digital), deverão apresentar o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis, acompanhadas das Notas Explicativas e respectivos Termos 
de Abertura e Encerramento, devidamente acompanhado do seu recibo de transmissão. 
 
8.2.5.5. As Licitantes deverão comprovar o atendimento aos indicadores mencionados 
neste item, através de demonstrativo de cálculo, devidamente assinado por contador ou 
técnico registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tomando por base o balanço 
patrimonial do último exercício, utilizando as fórmulas apresentadas a seguir: 
 

8.2.5.5.2. Apresentação de Demonstrativo de Índice Contábeis, elaborado em papel 
timbrado da proponente, assinado pelo representante legal e pelo contador, de forma a 
comprovar a boa situação financeira da empresa, mediante a apuração dos indicadores 
contábeis: 

8.2.5.5.2.1. Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um), onde: 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um) onde: 
ILC =  Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 0,5 (meio), em que: 
GE =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

 

9. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

9.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e Lei 
Municipal n° 3.293, de 05/12/2007, as empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
conforme este Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito de certidão negativa. 

9.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para 
nova sessão pública as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação. 
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10 - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

10.1. O presente certame será conduzido de acordo com os procedimentos estabelecidos 
neste Edital e na legislação em vigor.  

10.2. A participação de representante de qualquer LICITANTE dar-se-á mediante a 
prévia entrega de documento hábil para seu credenciamento.  

10.3. Serão realizadas quatro sessões públicas, observados os procedimentos previstos 
neste Edital e na legislação em vigor.  

10.4. De todas as sessões públicas será lavrada ata circunstanciada, a ser assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das LICITANTES 
presentes.  

10.4.1. Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os representantes das 
LICITANTES presentes poderão nomear apenas alguns entre eles para rubricar as 
Propostas e os Documentos de Habilitação nas sessões públicas.  

10.5. Poderão ser admitidas, a juízo da Comissão Permanente de Licitação, alterações 
formais destinadas a sanar evidentes erros formais que não impliquem alteração do 
conteúdo das Propostas e Documentos de Habilitação, e desde que não comprometam a 
lisura e o caráter competitivo desta Concorrência.  

10.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase do processo, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação exigida neste 
Edital e em seus Anexos.  

10.7. Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de 
recebimento e abertura dos INVÓLUCROS Proposta Técnica e de Preços.  

10.8. 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 aplicadas. 

10.9. À exceção da Proposta Técnica, que será analisada e julgada por uma Subcomissão 
Técnica, todos os demais procedimentos e julgamentos inerentes a este processo 
licitatório serão de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação, a qual será 
responsável pela condução das sessões públicas e pela composição do processo até o seu 
encerramento.  

10.10. Os INVÓLUCROS das LICITANTES desclassificadas ou inabilitadas que não 
puderem ser devolvidos nas sessões públicas ficarão à disposição das interessadas pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação na Imprensa Oficial do Município do 
julgamento desta Concorrência, após o que serão destruídos.  

PRIMEIRA SESSÃO  

10.11. Dado início aos trabalhos na sessão pública de recebimento dos INVÓLUCROS 
PROPOSTA TÉCNICA e DE PREÇOS, a Comissão Permanente de Licitação identificará os 
representantes das LICITANTES, por meio do documento de procuração de acordo com o 
disposto no item 2.2  

10.12. Em seguida serão recebidos os INVÓLUCROS nº 1, 2, 3 e 4, ocasião em que a 
Comissão Permanente de Licitação fará a conferência da identificação externa dos 
INVÓLUCROS. Se no INVÓLUCRO Nº 1 houver menção a nome, marca, sinal, etiqueta, se 
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estiver danificado ou deformado pelas peças, material e/ou demais documentos nele 
acondicionados, ou se apresentarem qualquer outro elemento que possibilite a 
identificação da LICITANTE, os INVÓLUCROS não serão recebidos.  

10.13. Após o encerramento do prazo para recebimento dos INVÓLUCROS, que será 
declarado pela Comissão Permanente de Licitação na sessão pública, nenhum outro 
invólucro, documento ou embalagem será recebido.  

10.14. A Comissão Permanente de Licitação e os representantes das LICITANTES 
nomeados na forma do item 10.4.1 rubricarão, no fecho, os INVÓLUCROS Nº 2 e Nº 4, 
que permanecerão fechados, sob a guarda e responsabilidade da Comissão Permanente 
de Licitação.  

10.15. Concluída essa etapa, serão apresentados os documentos do INVÓLUCRO Nº 1 
contendo a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária e do INVÓLUCRO nº 
3, contendo os documentos referentes à Capacidade de Atendimento, Repertório e 
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação.  

10.16. A Comissão Permanente de Licitação rubricará o conteúdo dos INVÓLUCROS Nº 1 
e Nº 3 e colocará os documentos neles contidos para exame pelas LICITANTES ou pelos 
representantes nomeados de acordo com o item 10.4.1. 

 

10.17. Antes do procedimento previsto no item 10.16 a Comissão Permanente de 
Licitação adotará medidas para evitar que seus membros ou os representantes das 
LICITANTES possam, ainda que acidentalmente, identificar a autoria de algum Plano de 
Comunicação Publicitária.  

10.18. 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.  

10.19. A Comissão Permanente de Licitação não lançará nenhum código, sinal ou marca 
nos INVÓLUCROS padronizados nem nos documentos que compõem a via não 
identificada do Plano de Comunicação Publicitária.  

10.20. Havendo desistência expressa de todas as LICITANTES de interpor recursos em 
relação às decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação na primeira sessão, 
os procedimentos licitatórios terão continuidade. Caso contrário, a Comissão Permanente 
de Licitação divulgará o resultado na Imprensa oficial do Município, abrindo-se o prazo de 
5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação para a interposição de recursos.  

10.21. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência, ou, ainda, 
tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação 
encaminhará os membros da Subcomissão Técnica, os INVÓLUCROS nº 1 para análise 
individualizada e julgamento.  

10.22. Os INVÓLUCROS Nº 2 e 4 serão guardados em caixas lacradas distintas. Os 
lacres serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelas LICITANTES ou 
pelos representantes nomeados de acordo com o item 10.4.1.  
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10.23. As caixas serão mantidas pela Comissão Permanente de Licitação em local 
seguro, até a sessão marcada para a apuração do resultado da análise das vias não 
identificadas dos Planos de Comunicação Publicitária.  

10.24. Feita a análise individualizada e o julgamento técnico do conteúdo do 
INVÓLUCRO nº 1, a Subcomissão Técnica entregará à Comissão Permanente de Licitação 
os seguintes documentos:  

a) planilha contendo as pontuações de cada LICITANTE relativa ao quesito e aos 
subquesitos analisados;  

b) justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações, em cada caso; 

c) ata de julgamento das vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária 
assinada por todos os membros da Comissão Técnica;  

d) as vias não identificadas dos Planos de Comunicação Publicitária.  

10.25. Após a entrega dos documentos mencionados no item 10.24, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará aos membros da Subcomissão Técnica as caixas 
lacradas contendo os documentos constantes dos INVÓLUCROS Nº 3 para análise.  

10.26. Feita a análise individualizada e o julgamento técnico do conteúdo do 
INVÓLUCRO nº 3, a Subcomissão Técnica entregará à Comissão Permanente de Licitação 
os seguintes documentos:  

a) planilha contendo as pontuações finais de cada LICITANTE relativas aos quesitos 
analisados;  

b) as justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações, em cada caso;  

c) ata de julgamento das propostas referentes à Capacidade de Atendimento, Repertório 
e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação assinada por todos os membros da 
Comissão Técnica;  

d) todas as propostas referentes à Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de 
Soluções de Problemas de Comunicação das LICITANTES.  

10.27. Se alguma Proposta Técnica for desclassificada a Subcomissão Técnica atribuirá 
pontuação a cada quesito ou subquesito da Proposta, conforme previsto neste Edital, e 
lançará sua pontuação em planilhas que ficarão acondicionadas em INVÓLUCRO fechado 
e rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que expire o prazo 
para recursos relativos a essa fase.  

10.28. O disposto no item 10.27 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.  

10.29. As planilhas a que se referem as alíneas “a” dos itens 10.24 e 10.26 conterão, 
respectivamente, as pontuações de cada membro para cada subquesito do Plano de 
Comunicação Publicitária e para os quesitos Capacidade de Atendimento, Repertório e 
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação de cada LICITANTE.  

SEGUNDA SESSÃO  
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10.30. Após a análise e pontuação das Propostas Técnicas (INVÓLUCROS Nº 1 e Nº 3) 
as LICITANTES serão convocadas a comparecer a nova sessão pública para a apuração 
do resultado geral das Propostas Técnicas com os seguintes procedimentos: 

10.30.1. conferência do(s) lacre(s) da(s) caixa(s) contendo os INVÓLUCROS Nº 2;  

10.30.2. abertura do INVÓLUCRO Nº 2 – via identificada do Plano de Comunicação 
Publicitária;  

10.30.3. cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de Comunicação 
Publicitária, para identificação de sua autoria;  

10.30.4. elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos 
quesitos de cada Proposta Técnica.  

10.31. Caso o cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de 
Comunicação Publicitária seja feito na própria reunião, estando presentes todos os 
representantes das LICITANTES, a Comissão Permanente de Licitação proclamará o 
resultado final do julgamento da Proposta Técnica, registrando-se em ata as propostas 
desclassificadas e a ordem de classificação das demais, e divulgará o resultado final do 
julgamento das Propostas Técnicas e abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos, sendo marcada a data para a abertura dos INVÓLUCROS Nº 4.  

10.32. Em caso de não ocorrer o previsto no item 10.31, o resultado será publicado na 
Imprensa Oficial do Município, iniciando-se a contagem do prazo para interposição de 
recursos a partir da divulgação.  

 

TERCEIRA SESSÃO  

10.33. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido sua desistência, ou, ainda, 
tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação 
convocará as LICITANTES para participar da terceira sessão pública para a abertura dos 
INVÓLUCROS Nº 4 – Proposta de Preços.  

10.34. Será(ão) conferido(s) o(s) lacre(s) da(s) caixa(s) contendo o INVÓLUCRO Nº 4 
antes de sua abertura.  

10.35. Após abertos os INVÓLUCROS Nº 4, as Propostas de Preços neles contidas serão 
rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 
previamente credenciados das LICITANTES presentes ou por aqueles nomeados de 
acordo com o item 10.4.1.  

10.36. Examinado o cumprimento das exigências fixadas neste Edital para a elaboração 
da Proposta de Preços, será procedido o seu julgamento em conformidade com o rito 
descrito no item 11.2 deste edital. 

10.37. Se as circunstâncias o permitirem, a Comissão Permanente de Licitação efetuará 
o julgamento das propostas na própria sessão de abertura, caso contrario, o fará em 
sessão reservada. 

10.38. A classificação final dos proponentes far-se-á de acordo com a Nota Final (NF) 
das valorizações das Propostas Técnicas do Plano Publicitário e da Proposta de Preço, 
através da fórmula descrita no item 11.2.5. 
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10.39. Quando a análise e a classificação forem realizados na própria sessão de 
abertura, a Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado, e:  

10.39.1. havendo desistência de todas as LICITANTES da intenção de interpor recurso, 
mediante manifestação formal das mesmas, registradas em ata, será divulgado o 
resultado final da classificação e será marcada nova sessão pública para o recebimento 
dos INVÓLUCROS Nº 5 – HABILITAÇÃO – das LICITANTES classificadas; ou:  

10.39.2. não havendo desistência de todas as LICITANTES da intenção de interpor 
recurso, a Comissão Permanente de Licitação encerrará a sessão, abrindo-se o prazo de 
5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contado a partir do primeiro dia útil 
subsequente ao da sessão.  

10.40. Será divulgado o resultado final na Imprensa Oficial do Município, abrindo-se o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contado a partir do primeiro 
dia útil subsequente ao da publicação.  

QUARTA SESSÃO  

10.41. Não havendo interposição de recurso ou manifestado a desistência deste, ou 
ainda sendo julgados os recursos interpostos e publicado o resultado, as LICITANTES 
cujas propostas tenham sido classificadas serão convocadas para a apresentação do 
INVÓLUCRO Nº 5 – HABILITAÇÃO.  

10.42. O INVÓLUCRO Nº 5 – HABILITAÇÃO de todas as empresas classificadas será 
recebido em sessão pública, para abertura e análise da conformidade de seu conteúdo 
com as condições estabelecidas na legislação em vigor e neste Edital.  

10.43. Após identificados os representantes das LICITANTES, serão recebidos e abertos 
os INVÓLUCROS Nº 5, os Documentos de Habilitação neles contidas serão rubricadas 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 
previamente credenciados das LICITANTES presentes ou por aqueles nomeados de 
acordo com o item 10.4.1. 

10.44. Caso a documentação seja analisada na própria sessão e estando presentes todos 
os representantes das LICITANTES, e havendo manifestação expressa dos 
representantes das LICITANTES da desistência de interposição de recursos registrada em 
ata, a Comissão Permanente de Licitação divulgará o resultado da habilitação e 
providenciará sua publicação na Imprensa Oficial do Município, nos termos da legislação.  

10.45. Habilitadas as LICITANTES, o procedimento será homologado pela autoridade 
competente e o objeto será adjudicado à LICITANTE vencedora. 

10.46. Fica reservado ao Sr. Prefeito Municipal o direito de, a seu exclusivo critério, 
aceitar o resultado final apresentado pela Comissão; anular o presente certame total ou 
parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou julgamento, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; e, 
ainda, revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

10.47. Após a apresentação dos invólucros não cabe a desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, desde que feita 
através de requerimento formal, acompanhada de peças comprobatórias do fato. 

 

11. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO. 
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11.1. Na apreciação das Propostas Técnicas do Plano Publicitário 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: 

11.1.2 - RACIOCÍNIO BÁSICO – Máximo de 12 (doze) pontos: 

a) Conhecimento das características gerais da cliente: 4,0 (quatro) pontos. 

b) Compreensão da situação específica da cliente conforme apresentado no briefing: 4,0 
(quatro) pontos. 

c)Acuidade de compreensão demonstrada em relação às necessidades de comunicação 
publicitária estabelecida no briefing: 4,0 (quatro) pontos. 

11.1.3. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO – Máximo de 14 (quatorze) pontos: 

a) Análise de compreensão dos enunciados constantes no briefing: 4,0 (quatro) pontos. 

b) Adequação da proposta estratégica adotada para atingir os objetivos mencionados no 
briefing: 10 (dez) pontos. 

11.1.4. IDEIA DE CRIATIVA – Máximo de 30 (trinta): 

a) Capacidade de síntese de estratégia de comunicação: 4,0 (quatro) pontos. 

b) Capacidade de cobertura do público pretendido: 6,0 (seis) pontos. 

c) Originalidade na combinação de peças publicitárias constitutivas da campanha, 
revelada nos roteiros e textos apresentados: 20,0 (vinte) pontos. 

11.1.5. ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA – Máximo de 18 (dezoito) pontos: 

a) Conhecimento dos hábitos de comunicação do público envolvido com a linha de 
atuação: 4,0 (quatro) pontos. 

b) Capacidade analítica revelada no estudo desses hábitos e nas conclusões oferecidas à 
formulação da mídia: 4,0 (quatro) pontos. 

c) Estudo de distribuição de verba da linha de atuação, em vista de suas diferentes 
necessidades, para cumprir os objetivos mencionados no briefing: 10,0 (dez) pontos. 

11.1.6. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO – Máximo de 10 (dez) pontos: 

a) Capacidade geral de atendimento revelada pela licitante, considerada a quantidade e 
a qualificação dos profissionais colocados à disposição, para a atuação nos diferentes 
setores da Agência licitante: 4,0 (quatro) pontos. 

b) Sistemática de atendimento revelado na observação e no julgamento dos quesitos: 
operacionalidade, segurança, grau de liberdade, conferidos à cliente na escolha de 
soluções alternativas e presteza no atendimento às solicitações: 6,0 (seis) pontos. 

11.1.7. REPERTÓRIO - Máximo de 10 (dez) pontos: 

a) Capacidade técnica e artística revelada pela Agência no atendimento a outros clientes, 
de acordo com as amostras de peças incluídas na Proposta Técnica do Plano Publicitário e 
aferidas pelos quesitos de concepção, pertinência, clareza, qualidade de execução e 
acabamento: 10,0 (dez) pontos. 
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11.1.8. RELATO DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS - Máximo de 6 (seis) pontos: 

a) Capacidade técnica da licitante em detectar e delimitar problemas de comunicação 
equacioná-los e planejar sua solução e evidenciar a perfeita concatenação entre a causa 
e o efeito e, enfim, medir adequadamente os resultados: 6,0 (seis) pontos. 

11.1.9. A pontuação final de cada Proposta Técnica do Plano Publicitário será definida 
pela soma das notas atribuídas a cada fator relacionado nos itens acima, totalizando no 
máximo 100 (cem) pontos. 

11.1.10. Cada membro da Subcomissão Técnica atribuirá pontos individuais a cada um 
dos quesitos, de acordo com as pontuações máximas previstas nos itens anteriores, 
obedecendo os critérios de julgamento técnico conforme com a tabela abaixo: 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO TÉCNICO 

    ATRIBUTOS 

ITEM NOTA 
MÁXIMA 

NÃO 
ATENDE 

ATENDE 
MINIMAMENTE 

ATENDE 
REGULARMENTE ATENDE BEM 

ATENDE 
PLENAMENTE 

11.1.2 - RACÍOCINIO BÁSICO: Máximo de 12 (doze) pontos: 

a 4 0,00 0,50 A 1,00 1,50 A 2,00 2,50 A 3,00 3,50 A 4,00 

b 4 0,00 0,50 A 1,00 1,50 A 2,00 2,50 A 3,00 3,50 A 4,00 

c 4 0,00 0,50 A 1,00 1,50 A 2,00 2,50 A 3,00 3,50 A 4,00 

11.1.3 - ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO: Máximo de 14 (quatorze) pontos 

a 4 0,00 0,50 A 1,00 1,50 A 2,00 2,50 A 3,00 3,50 A 4,00 

b 10 0,00 0,50 A 2,50 3,00 A 5,00 5,50 A 7,50 8,00 A 10,00 

11.1.4 - IDEIA CRIATIVA: Máximo de 30 (trinta) pontos 

a 4 0,00 0,50 A 1,00 1,50 A 2,00 2,50 A 3,00 3,50 A 4,00 

b 6 0,00 0,50 A 1,50 2,00 A 3,00 3,50 A 4,50 5,00 A 6,00 

c 20 0,00 0,50 A 5,00 5,50 A 10,00 10,50 A 15,00 15,50 A 20,00 

11.1.5 - ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA: Máximo de 18 (dezoito) pontos 

a 4 0,00 0,50 A 1,00 1,50 A 2,00 2,50 A 3,00 3,50 A 4,00 

b 4 0,00 0,50 A 1,00 1,50 A 2,00 2,50 A 3,00 3,50 A 4,00 

c 10 0,00 0,50 A 2,50 3,00 A 5,00 5,50 A 7,50 8,00 A 10,00 

11.1.6 - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: Máximo de 10 (dez) pontos 

a 4 0,00 0,50 A 1,00 1,50 A 2,00 2,50 A 3,00 3,50 A 4,00 

b 6 0,00 0,50 A 1,50 2,00 A 3,00 3,50 A 4,50 5,00 A 6,00 

11.1.7 - REPERTÓRIO: Máximo de 10 (dez) pontos 

a 10 0,00 0,50 A 2,50 3,00 A 5,00 5,50 A 7,50 8,00 A 10,00 

11.1.8 - RELATO DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS: Máximo de 6 (seis) pontos 

a 6 0,00 0,50 A 1,50 2,00 A 3,00 3,50 A 4,50 5,00 A 6,00 

11.2. As Propostas de Preços serão classificadas como segue: 
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11.2.1. Serão analisadas as Propostas de Preço apenas das licitantes classificadas no 
julgamento das Propostas Técnicas do Plano Publicitário. 

11.2.2. Feita a classificação das Propostas de Preços, estas serão avaliadas e valoradas 
segundo os critérios abaixo: 

DESCONTO /HONORÁRIO PONTOS 

Percentual de desconto sobre os custos dos serviços 
previstos na alínea “a” do item 7.1 (desconto em relação aos 
preços previstos na tabela do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado de São Paulo, a título de 
ressarcimento dos custos internos dos serviços executados 
pela licitante). 

P1 = 0,2 x (Desconto-50) 
 

Percentual de honorários incidente sobre os preços dos 
serviços previstos na alínea “b” do item 7.1 (incidente sobre 
os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de 
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de 
geração de conhecimento pertinentes à execução do 
contrato). 

 
P2 = 1,5 x (15-Honorários) 
 

Percentual de honorários incidente sobre os preços dos 
serviços previstos na alínea “c” do item 7.1 (incidente sobre 
os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de 
formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a 
expandir os efeitos das mensagens, em consonância com 
novas tecnologia). 

P3 = 1,5 x (15-Honorários) 
 
 
 
 
 
 
 

Percentual de honorários incidente sobre os preços dos 
serviços previstos na alínea “d” do item 7.1 (incidente sobre 
os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de 
peça e ou material cuja distribuição não proporcione à 
licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de 
divulgação). 

P4 = 1,5 x (15-Honorários)  
 

Percentual de honorários incidente sobre os preços dos 
serviços previstos na alínea “d” do item 7.1 (incidente sobre 
os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de 
peça e ou material cuja distribuição proporcione à licitante o 
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação). 

P5 = 1,5 x (15-Honorários) 

Para efeito de cálculo dos pontos de cada licitante, os termos ‘desconto’ e ‘honorários’ 
serão substituídos nas fórmulas da coluna Pontos pelas respectivas percentagens 
constantes de sua Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo ‘%’. 

11.2.3. A nota de cada Proposta de Preços corresponderá à soma algébrica dos pontos 
obtidos nos quesitos constantes da tabela referida no subitem anterior como segue: 

NFPP = P1+ P2+ P3+ P4+ P5. 

11.2.4. O prazo de validade da Proposta de Preço deverá ser de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão de licitação, indicada na epígrafe 
deste Edital. 

11.2.5. A classificação final dos proponentes far-se-á de acordo com a Nota Final (NF) 
das valorizações das Propostas Técnicas do Plano Publicitário e da Proposta de Preço, 
através da seguinte fórmula: 
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PF = (NFPT X 0,65) + (NFPP X 0,35) 

PF = Pontuação Final 

NFPT = Pontuação Final relativa à Proposta Técnica do Plano Publicitário 

NFPP = Pontuação Final relativa à Proposta de Preço 

11.2.6. A classificação será feita da maior nota para a menor, julgando-se vencedor a 
licitante que obtiver a maior nota. 

 
11.2.6.1. Será desclassificada a Proposta Técnica que incorrer em qualquer uma das 
situações abaixo descritas:  
 
a) apresentar qualquer informação, marca, sinal, etiqueta, palavra, ou outro elemento 
que conste no Plano de Comunicação Publicitária – VIA NÃO IDENTIFICADA e possibilite a 
identificação da autoria deste antes da abertura do INVÓLUCRO Nº 02. 
 
b) não alcançar, no total, 70 (setenta) pontos na Pontuação Final relativa à Proposta 
Técnica do Plano Publicitário;  
 
c) obtiver pontuação zero em qualquer um dos quesitos.  

 

11.2.7. Havendo empate, o desempate se dará através da atribuição da maior nota aos 
quesitos da Proposta Técnica do Plano Publicitário, na seguinte ordem: Ideia Criativa, 
Estratégia de Comunicação Publicitária, Raciocínio Básico e Estratégia de Mídia e Não 
Mídia. Persistindo o empate, a decisão se fará através de sorteio. 

11.2.8. Não será considerada qualquer oferta e vantagem não prevista no Edital, nem 
percentual de desconto ou vantagem, baseados em ofertas de outras licitantes. 

 

12. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

12.1. A licitante considerada vencedora será notificada para num prazo de 03 (três) dias, 
contados do recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

12.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pelo Município. 

12.3. É facultado ao Município, quando o convocado 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 
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA REMUNERAÇÃO 
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13.1. As despesas da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
nº ?? – Fonte 01 - Tesouro, do orçamento vigente para atender às despesas inerentes a 
este contrato, durante o corrente exercício. 

13.2. O valor total estimado para a contratação objeto deste certame é de R$ 
600.000,00 (Seiscentos mil Reais). 

13.3. O valor dos serviços será orçado pela contratada em cada caso, em função dos 
custos respectivos obedecendo-se rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua 
compatibilidade com os preços de mercado. 

 

14. DA VIGÊNCIA 

14.1. A execução contratual é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo 
com a necessidade da Municipalidade, iniciando-se a partir da Assinatura do contrato ou 
emissão da ordem de serviço, se houver. 

 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL 

15.1. Para garantir a plena execução do presente Contrato, a Contratada, deverá no ato 
de sua assinatura, oferecer a garantia, na modalidade de caução em dinheiro, títulos da 
dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, com expressa declaração de renúncia, 
por parte do fiador, do benefício de ordem assegurada no art. 827, caput, do Código 
Civil, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que deverá viger até o 
cumprimento integral de todas as obrigações estabelecidas no contrato a que se referir.  

  15.1.1. A garantia deverá ser apresentada no momento da assinatura do 
presente contrato, no Setor de Licitações e Contratos. 

15.1.2. A garantia de execução do instrumento contratual poderá ser prestada 
em dinheiro, em título da dívida pública, seguro garantia ou carta fiança bancária, 
conforme disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. 

15.2. Em caso de aditamento do Contrato, a Contratada complementará a garantia, na 
mesma proporção do aditamento. 

15.3. A devolução da garantia, dar-se-á após 30 (trinta) dias do cumprimento integral 
das obrigações contratuais por ela assumidas e a veiculação das peças criadas em função 
do contrato.  

  15.3.1. Para a devolução da garantia prestada, a Contratada deverá solicitar 
através de processo interno a ser aberto junto ao Protocolo, situado na rua Sete de 
Setembro nº 701 - térreo do Paço Municipal, no horário compreendido entre 8:00 às 
17:00 horas, anexando cópia da garantia prestada (Ex: apólice, seguro garantia) ou 
original da guia de recolhimento e ainda cópias do contrato e do termo de recebimento 
definitivo da obra. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. 
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16.1. Para atendimento ao objeto desse certame licitatório será firmado instrumento 
contratual com a empresa vencedora, em conformidade com a minuta apresentada na 
forma do Anexo VI, sendo o adjudicatário chamado via e-mail, a celebrá-lo em até 
quatro dias úteis, contados do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal 8666/93. 

16.1.1. A adjudicatária se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato, a 
documentação comprobatória de regularidade para com a Seguridade Social (INSS), o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como da inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, se referidos documentos apresentados por 
ocasião deste certame licitatório já estiverem vencidos. 

16.1.1.1. Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providências 
poderão ser tomadas pela Administração, via Internet, sendo a adjudicatária notificada 
da impossibilidade de obtenção das atualizações por meio eletrônico. 

16.1.2. Por ocasião da assinatura da avença decorrente deste certame licitatório se 
exigirá a comprovação de poderes do subscritor do contrato para assinar em nome da 
contratada, se tal já não constar dos autos ou do credenciamento. 

16.2. O não cumprimento das exigências, exceto em caso de motivo justificado, a 
critério da Contratante, a adjudicatária decairá do direito ao contrato, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas nos artigos 81 e 87, inciso III, da lei nº 8.666/93, 
atualizada. Nesta hipótese, é facultado a Prefeitura do Município de Tremembé convocar 
as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para assinar contrato 
em igual prazo, preço e condições. 

16.3. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA. 

17.1. Da futura contratada se exigirá no ato da assinatura do contrato a prestação de 
garantia das obrigações assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, 
em uma das seguintes modalidades: 

17.1.1. Caução em dinheiro; 

17.1.1.1. Em caso de caução em dinheiro, a licitante deverá entrar em contato com o 
setor de Tesouraria da Prefeitura através do telefone (12) 3607-1005 solicitando a guia 
de recolhimento. 

17.1.2. Caução em títulos da dívida pública, pelo seu valor nominal, não onerado com 
cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade ou intransferibilidade, nem adquiridos 
compulsoriamente, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizados pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 

17.1.3. Seguro–garantia; 

17.1.4. Fiança bancária. 
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17.1.5. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, 
incluindo indenização a terceiros, a adjudicatária obrigar-se-á a efetuar a respectiva 
reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data em que for 
notificado pela contratante; 

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

17.1.7. Modificações no contrato, inclusive prorrogações em sua vigência, que 
impliquem em complementação da garantia inicialmente oferecida, somente serão 
formalizadas após a efetivação da nova garantia; 

17.1.8. Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivação da garantia através da 
Carta de Fiança Bancária, deverá constar da mesma, expressamente, condição de 
atualização do valor garantido, através da variação do índice da TR (taxa referencial de 
juros) ou outro índice oficial adotado pelo Governo Federal. 

 

18. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

18.1. Todo serviço a ser prestado pela Contratada deverá ser precedido da apresentação 
do competente projeto de apropriação de custos, o qual, aprovado pelo Departamento de 
Comunicação gerará a expedição da Ordem de Prestação de Serviços, onde contará as 
especificações dos serviços, preços (planilhas de custos) e os prazos de execução. O 
valor dos serviços será orçado pela Contratada em cada caso, com no mínimo 03 
orçamentos, em função dos custos respectivos, obedecendo se, rigorosamente, sob pena 
de responsabilidade, sua compatibilidade com os preços de mercado e deverão ser 
submetidos a apreciação do gerenciador do contrato da Prefeitura do Município de 
Tremembé, que decidirá quanto a sua aprovação. 

18.2. Todos os serviços realizados serão documentados através da apresentação dos 
respectivos comprovantes de veiculação, cópias das faturas, duplicatas quitadas etc., 
emitidas pelos fornecedores, nos prazos a seguir discriminados: 

18.2.1. Comprovantes de veiculação: em até 5 (cinco) dias úteis antes do pagamento. 

18.2.2. Cópias das faturas e duplicatas quitadas pelos fornecedores: em até 5 (cinco) 
dias úteis após o efetivo pagamento. 

18.3. Os serviços serão executados pela Contratada com o fornecimento de toda mão de 
obra necessária para o atendimento cotidiano “in loco”, veículos, materiais e 
equipamentos necessários, sendo permitida a subcontratação parcial dos serviços da 
contratante. Nessa hipótese a Contratada será responsável pela integral execução da 
subcontratação, arcando integralmente com os encargos de qualquer natureza dela 
decorrentes e também respondendo pelos seus atos juridicamente. 

18.3.1. Os originais dos materiais desenvolvidos para execução dos serviços (arte, arte 
final, fotolito, spots etc.) ficarão sob a guarda da Contratada, mas disponível a qualquer 
tempo à Prefeitura Municipal de Tremembé, que poderá a seu critério requisitar cópias 
dos originais para comprovação da prestação do serviço e/ou arquivo próprio, vedado à 
transferência a agentes de qualquer espécie ou a uso além das finalidades solicitadas em 
plano de campanha específica. 

18.4. O prazo para pagamento pela Contratante será de até 30 (trinta) dias contados da 
emissão da fatura pela Contratada e após atestado emitido pelo Departamento de 
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Comunicação da Prefeitura Municipal de Tremembé, comprovando a regular prestação de 
serviços. 

18.5. Não haverá reajuste de preços de serviços, em face da peculiaridade da 
remuneração da Contratada constituir-se em porcentagem sobre os custos dos trabalhos 
aprovados pelo órgão gerenciador do contrato, nem compensação financeira. 

18.6. Não haverá pagamentos de tributos ou encargos por parte da Prefeitura Municipal 
de Tremembé. 

18.7. Os honorários sobre os custos comprovados dos serviços autorizados e executados 
por terceiros não deverão incidir sobre os impostos que forem adicionados aos preços 
desses serviços. 

 

19. DAS SANÇÕES 

19.1. Com fulcro nos artigos 86 e 87 a Lei nº 8.666/1993, a Contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

19.1.1. Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses e condições: 

a) 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das 
obrigações estabelecidas neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento), sobre o 
valor relativo à parcela correspondente ao Plano de Publicidade expressamente aprovado 
e não cumprido. 

 b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total não 
cumprida. 

19.1.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

19.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

19.2. As sanções previstas nos subitens 19.1.2. e 19.1.3. poderão ser aplicadas 
juntamente com as do subitem 19.1.1., nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

19.3. A aplicação de multas, ou de outras penalidades, deverá obedecer ao seguinte 
procedimento: 

I - Deverá o representante da Contratante responsável pela execução deste Contrato, 
elaborar Comunicado de Infração, o qual deverá: 

a) Descrever a infração observada, indicando todos os elementos necessários para 
identificá-la e individualizá-la. 

b) Indicar o dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado. 

II - O Comunicado de Infração será autuado em apenso ao processo administrativo 
referente a este Contrato e, imediatamente, submetido ao responsável pelo 
acompanhamento do contrato. 



 
 
 

31 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993) 

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”  
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)  

CNPJ 46.638.714/0001-20 

Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000  

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br 

III - Por despacho, deverá o responsável receber ou arquivar o expediente de 
Comunicado de Infração. 

IV - No caso de o receber, deverá, também, determinar que seja a Contratada notificada 
para, em até cinco dias úteis, exercer o seu amplo direito à defesa e ao contraditório 
(conf. artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 

V - Deverá acompanhar a notificação cópia do Comunicado de Infração e do despacho 
que o recebeu, além de, obrigatoriamente, nela constar que "no caso de não ser 
oferecida defesa no prazo fixado, presumir-se-ão verdadeiros e aceitos os termos do 
Comunicado de Infração". 

VI - Recebida a defesa, que deverá estar acompanhada dos documentos que a 
Contratada julgar oportunos para a sua defesa, o responsável a apreciará, deferindo as 
provas que forem solicitadas e que, por ele, forem consideradas pertinentes. 

VII - Caso tenham sido deferidas provas, serão estas produzidas, às custas da 
Contratada. 

VIII - Após a instrução, ou não havendo esta, ou ainda, no caso de não ser oferecida 
defesa, o responsável elaborará manifestação, onde concluirá pela aplicação da pena ou 
pela improcedência da imputação feita pelo Comunicado de Infração. 

IX - Para os casos onde a penalidade cabível for aquela disposta pelo artigo 87, inciso IV 
da Lei Federal 8.666/93, a competência para sua aplicação é exclusiva do Secretário 
Municipal (artigo 87, § 3º da mesma Lei Federal). 

X - Se a decisão for pela aplicação da pena, será a Contratada disto notificada para, em 
10 (dez) dias úteis, efetuar o pagamento da multa ou, querendo, requerer 
reconsideração do despacho, nos prazos legalmente estabelecidos (artigo 109, inciso I, 
“f” e inciso III da Lei Federal 8.666/93). 

XI - A partir do próprio dia da notificação mencionada no inciso anterior iniciar-se-á a 
suspensão de pagamentos, independentemente da interposição ou não de recurso. 

XII - Havendo requerimento de reconsideração do despacho, serão os autos novamente 
remetidos a autoridade que emitiu a decisão, que o opinará pelo acolhimento ou não do 
pedido e, em seguida, serão eles remetidos à autoridade administrativa imediata e 
superior, para reforma ou manutenção da decisão anterior. 

XIII - Caso a Contratada não efetue o pagamento da multa no prazo assinalado, será a 
multa descontada de qualquer eventual pagamento a ser realizado, cessando, para esta 
hipótese, a suspensão de pagamentos mencionada no inciso XI. 

XIV - Não havendo pagamento a ser realizado, será a multa inscrita na Dívida Ativa, 
para cobrança executiva. 

19.4. Os prazos mencionados terão o seu início no dia útil seguinte ao do recebimento 
da notificação. 

19.5. A aplicação das penalidades previstas neste contrato não prejudicará a aplicação 
de outras penas previstas na lei ou em regulamento, especialmente a de rescisão do 
contrato, bem como a responsabilidade administrativa, cível ou criminal que couber. 

20. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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20.1. O presente Edital poderá ser impugnado por irregularidade, por QUALQUER 
CIDADÃO, até 2 (dois) dias úteis consecutivos antes da data fixada para o recebimento e 
abertura dos INVÓLUCROS. 

20.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o LICITANTE que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder o prazo de entrega dos INVÓLUCROS e, tendo-o 
aceito sem objeção, venha apontar, depois da abertura destes INVÓLUCROS, falhas ou 
irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

20.3. Nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das propostas, 
revogação ou anulação desta licitação, caberá recurso administrativo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

20.4. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-
lo no prazo de 05 (cinco) dias. 

20.5. Somente serão conhecidas as Impugnações e Recursos devidamente 
fundamentados, que estiverem dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores e desde 
que tenham sido protocolado junto ao Protocolo desta Prefeitura, localizado no térreo do 
Paço Municipal à Rua Sete de Setembro, 701, no horário de expediente. 

 

21. DA PUBLICIDADE 

21.1. O edital será publicado, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado, UNIÃO - 
Sessão dos Municípios e Imprensa Oficial do Município, no endereço eletrônico: 
<http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial>. 

21.2. Os demais atos, tais como: julgamento das fases licitatórias 
(habilitação/inabilitação e julgamento das propostas, conforme aplicável), interposição de 
eventuais recursos e seus julgamentos e a homologação serão publicados no DIÁRIO 
OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ, disponível no endereço: 
<http://www.tremembe.sp.gov.br/diario-oficial>, conforme dispõe a Lei Municipal n° 
4.238, de 11.02.2016 e, acessoriamente, no sítio internet da Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tremembé, no endereço <http://www.tremembe.sp.gov.br>, link 
<licitações>. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

22.1. A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação de 
documentos e proposta, implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os 
termos e condições deste Edital, e de seus anexos; implica, também, no reconhecimento 
de que este instrumento convocatório caracterizou perfeitamente o objeto do certame, 
sendo o mesmo suficiente para a exata compreensão do objeto e para seu perfeito 
atendimento, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer indenização. 

22.2. Para o cumprimento do exigido nesse instrumento convocatório e contrato serão 
também aceitas certidões positivas com efeitos de negativa ou certidões positivas que 
noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua 
exigibilidade suspensa. 
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22.3. A fidelidade e legitimidade de todos os documentos, informações e declarações 
prestadas em atendimento às normas deste instrumento editalício sujeitam-se às penas 
da lei. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido a vencedora, na rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

22.4. Esclarecimentos ou dúvidas específicas sobre documentos da licitação, que afetem 
a formulação da Proposta, só serão atendidos mediante solicitação por escrito, nos 
termos do artigo 41 da Lei Federal 8666/93, encaminhadas à Comissão. 

22.5. As comunicações decorrentes do presente procedimento licitatório dar-se-ão por 
meio de publicações no DOE - Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I. 

22.6. Os INVÓLUCROS contendo ‘Proposta de Preço’ das empresas inabilitadas deverão 
ser retirados em até 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação comunicando a 
ocorrência do fato, e/ou da decisão final do Sr. Prefeito Municipal, sobre eventuais 
recursos interpostos a respeito da ocorrência, sob pena de inutilização de seus 
conteúdos. 

 

23. DO FORO 

23.1. Será eleito o Foro da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, com renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para qualquer procedimento relacionado 
com o processamento deste certame licitatório, assim como ao cumprimento das 
obrigações dele decorrentes. 

 

23. DOS ANEXOS 

23.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Regulamento, como se nele 
estivessem transcritos, os seguintes ANEXOS de I a IX e os arquivos eletrônicos 
disponibilizados no endereço eletrônico: 

 

http://www.tremembe.sp.gov.br/category/licitacao/concorrencia-publica  

 

 

Estância Turística de Tremembé, 22 de Setembro de 2021. 

 

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

MODELO DE CREDENCIAL 

 

   A empresa ..........................................................................., sediada 
na Rua ........................................................................... bairro 
...................................., cidade de ...................................., Estado de 
..........................., inscrita no CNPJ sob número ........................................., por seu 
diretor (sócio gerente, proprietário) Sr. ............................................., através da 
presente credencial, constitui, para os fins de representação perante aos procedimentos 
da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  17/2021, PROCESSO Nº 5914/2021, realizada 
pela  Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, o(a) Sr. (a.) 
.................................................................., portador da cédula de identidade RG n° 
.........................................,  com amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, 
interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber notificações e 
intimações, em nome desta empresa defender seus direitos. 

    

 

Localidade, em ......... de ............................de 2021. 

 

 

 

Assinar e reconhecer firma 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021 - PROCESSO Nº 5914/2021 

OBJETO: Contratação de uma agência de publicidade para prestação de serviços, 
compreendendo a criação de peças de publicidade, pesquisa, redação de textos de 
comerciais e de propaganda, execução e veiculação da publicidade institucional e de 
interesse público da prefeitura do município de Tremembé, bem como, serviços de 
planejamento na área de comunicação, por um período de 12 (doze) meses prorrogáveis 
de acordo com o interesse da Municipalidade, conforme condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 

DENOMINAÇÃO DO PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CEP: FONE: FAX: 

E-MAIL: CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 

Declaramos que, na vigência do contrato decorrente da presente Concorrência, 
promovida pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, praticaremos os 
percentuais remuneratórios descritos abaixo, em cada caso: 

 

a) desconto em relação aos preços previstos na tabela do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado de São Paulo, a título de ressarcimento dos custos internos dos 
serviços executados pela licitante, será de ________________%; 

b) percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços especializados 
prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de 
outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento pertinentes à execução 
do contrato será de ________________%; 

c) percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços especializados 
prestados por fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de formas 
inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, 
em consonância com novas tecnologias, será de ________________%; 

d) percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços especializados 
prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou 
material cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência concedido 
pelos veículos de divulgação, será de ________________%; 

e) percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços especializados 
prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou 
material cuja distribuição proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos 
veículos de divulgação, será de ________________%; 

f) Declaramos também que na vigência do contrato, faremos jus ao desconto padrão de 
agência, de acordo com as Normas do CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão. 

 

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias, após a emissão do Documento 
Fiscal. 
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Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura dos 
INVÓLUCROS “Proposta de Preços”. 

Prazo de vigência: 12 (doze) meses. 

“Declaramos estar de pleno acordo com as normas do edital, bem como cientes quanto 
aos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e que tomamos ciência de 
todos os documentos e informações referentes a este procedimento licitatório, em 
especial as especificações dos materiais ora licitados.” 

 

Local e data: 

 

Nome: 

Cargo: 

Assinatura: 
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A N E X O III 

DECLARAÇÕES 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 

A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021 

 

OBJETO: Contratação de uma agência de publicidade para prestação de serviços, 
compreendendo a criação de peças de publicidade, pesquisa, redação de textos de 
comerciais e de propaganda, execução e veiculação da publicidade institucional e de 
interesse público da prefeitura do município de Tremembé, bem como, serviços de 
planejamento na área de comunicação, por um período de 12 (doze) meses prorrogáveis 
de acordo com o interesse da Municipalidade, conforme condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

A empresa ________________________________________, através de seu 
representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF 
_________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), 
DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 
MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ, na modalidade Concorrência 
Pública nº 17/2021, dá plena e total aceitação dos termos do edital e seus anexos. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

 

Local, ............ de ..................................... de 2021. 

 

Carimbo CNPJ datar e assinar 

 

 

 

* (Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para 
que se proceda à autenticação). 
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A N E X O IV 

DECLARAÇÕES 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 

A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

OBJETO: Contratação de uma agência de publicidade para prestação de serviços, 
compreendendo a criação de peças de publicidade, pesquisa, redação de textos de 
comerciais e de propaganda, execução e veiculação da publicidade institucional e de 
interesse público da prefeitura do município de Tremembé, bem como, serviços de 
planejamento na área de comunicação, por um período de 12 (doze) meses prorrogáveis 
de acordo com o interesse da Municipalidade, conforme condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa ________________________________________, através de seu 
representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF ________________________ 
(cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na 
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DA ESTÂNCIA 
TURISTICA DE TREMEMBÉ, na modalidade Concorrência Pública nº 17/2021, 
DECLARA que: 

a) não está impedida de contratar com a Administração Publica direta ou indireta; 

b) não foi declarado inidôneo pelo Poder Público, de qualquer esfera; 

c) não existe fato impeditivo à sua habilitação; 

d) não possui entre seus proprietários, servidor ou dirigente ou Entidade contratante 
responsável pela licitação; 

e) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados; 

f) cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, relativa ao 
trabalhador. 

g) reúne todas as condições necessárias para atender as demandas no município de 
Tremembé, e, no Departamento de Comunicação, subscrita por representante da licitante 
legalmente habilitado. 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

Local, ............ de ..................................... de 2021. 

 

Carimbo CNPJ datar e assinar 

* (Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para 
que se proceda à autenticação)  
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A N E X O V 

DECLARAÇÕES 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 

A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO: Contratação de uma agência de publicidade para prestação de serviços, 
compreendendo a criação de peças de publicidade, pesquisa, redação de textos de 
comerciais e de propaganda, execução e veiculação da publicidade institucional e de 
interesse público da prefeitura do município de Tremembé, bem como, serviços de 
planejamento na área de comunicação, por um período de 12 (doze) meses prorrogáveis 
de acordo com o interesse da Municipalidade, conforme condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa ________________________________________, através de seu 
representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF 
_________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), 
DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 
MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ, na modalidade Concorrência 
Pública nº 17 /2021, que se encontra devidamente registrada e enquadrada na Junta 
Comercial do Estado de ______, como sendo Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, conforme o caso, e que atende aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n° 
123/2006, estando apta a usufruir do benefício e tratamento diferenciado previsto na lei, 
bem como, DECLARA que não se inclui em nenhuma das situações do § 4° do artigo 3° 
do mesmo diploma legal. 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

Local, ............ de ..................................... de 2021. 

 

 

Carimbo CNPJ datar e assinar 

 

 

 

* (Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para 
que se proceda à autenticação).  
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A N E X O VI 

CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
TREMEMBÉ e a empresa ............................  para serviço de agência de publicidade, 
compreendendo a criação de peças de publicidade, pesquisa, redação de textos de 
comerciais e de propaganda, execução e veiculação da publicidade institucional e de 
interesse público da prefeitura do município de Tremembé, bem como, serviços de 
planejamento na área de comunicação, por um período de 12 (doze) meses prorrogáveis 
de acordo com o interesse da Municipalidade, conforme condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 

CONTRATO Nº: ....../2021. 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: .../.../2021. 

PRAZO: 12 (doze) meses. ```````````````````` 

VALOR: R$  ....................... . 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 17/2021. 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5914/2021. 

 

DAS PARTES 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
TREMEMBÉ, com sede na Rua Sete de Setembro, 701, centro, inscrito no CNPJ sob n° 
46.638.714/0001-20, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Clemente Antonio de 
Lima Neto, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº .......... e portador da Cédula de 
Identidade RG n° .........., adiante designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 
a empresa .................. com sede na............., na cidade de  ..................., inscrita no 
CNPJ sob o nº ........................ Inscrição Estadual nº ........................ representada 
pelo ................ Sr  ............................ , inscrito no CPF sob nº  .............................. e 
portador do RG nº  .............. residente e domiciliado na  Rua  ................ na cidade de 
.............., adiante designada simplesmente CONTRATADA, em conformidade com os 
dispositivos pertinentes da Lei Federal n° 8.666/93, com suas posteriores alterações, têm 
entre si, justos e contratados o que segue: 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1. A CONTRATADA se obriga a executar para a Contratante, serviço de agência de 
publicidade, compreendendo a criação de peças de publicidade, pesquisa, redação de 
textos de comerciais e de propaganda, execução e veiculação da publicidade institucional 
e de interesse público da prefeitura do município de Tremembé, bem como, serviços de 
planejamento na área de comunicação, na conformidade da Proposta Técnica do Plano 
Publicitário, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos 
necessários.  

 

1.2. Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 
transcritos, os documentos a seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram 
conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do certame licitatório acima indicado, 
seus anexos, bem como as respectivas Propostas, elaboradas e apresentadas pela 
Contratada, datada de ___/___/2021. 
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1.3. O Departamento de Comunicação da Prefeitura definirá e estabelecerá os tipos e as 
naturezas das campanhas publicitárias a serem executadas mediante entrega de Briefing 
à "Contratada". 

 

1.4. A critério exclusivo da Contratante, o objeto do presente contrato poderá sofrer 
supressões, ou acréscimos, de até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades acima 
ajustadas, mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento. 
Reduções maiores do que 25% (vinte e cinco por cento) somente serão aceitas se 
decorrentes de acordo celebrado entre as partes. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Execução indireta, através de empreitada por preço global do serviço solicitado, com 
orçamento previamente e expressamente aprovado pela Contratante, incluindo tudo que 
for necessário ao pleno desenvolvimento dos trabalhos, compatíveis com o instrumento 
convocatório da licitação e das propostas e documentos apresentados na mesma.  

 

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O preço total ajustado para o presente contrato é de R$ ................ 
(.....................), correspondente à execução total da obra e serviços descritos na 
cláusula 1ª.  

 

3.2. O preço ajustado será pago, na conformidade dos serviços que forem executados, 
obedecendo-se a Proposta de Preço, o edital da licitação e seus anexos.  

 

3.3. Nos preços apresentados acham-se computados e diluídos todos os ônus 
decorrentes de despesas diretas e indiretas, mão de obra, equipamentos, encargos 
fiscais e sociais, e todas as despesas necessárias para a consecução dos serviços, mesmo 
que não tenham sido apontadas expressamente pela Contratante.  

 

3.4. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a 
Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes 
bancos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.  

 

3.5. As faturas/notas fiscais deverão ser recebidas somente pelo Setor de Comunicação 
da Prefeitura Municipal. Não se considerarão recebidas as faturas/notas fiscais que, 
eventualmente, sejam entregues a outro órgão da municipalidade. 

 

3.6. Caso a Contratada tenha sido multada por infração contratual, os pagamentos serão 
suspensos até que a multa seja paga ou relevada.  

 

3.7. O pagamento fora do prazo estabelecido, sujeitará à Contratante a multa de 1% 
(um por cento) em favor da Contratada, além de juros de mora de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) ao mês.  
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CLÁUSULA 4ª - DOS REAJUSTES E ACRÉSCIMOS 

4.1. Não haverá reajuste de qualquer natureza e os preços não serão objeto de 
atualização financeira por via de aplicação de qualquer índice de correção em 
cumprimento à legislação aplicável à matéria. 

 

4.2. Os aditamentos contratuais deverão respeitar o limite fixado pelo Art. 65 parágrafo 
1º da Lei Federal nº 8666/93. 

 

4.3. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes contratantes, sempre 
que juridicamente exigido ou cabível, com o objetivo de se proceder as adequações que 
se fizerem necessárias, em face de eventuais alterações na legislação federal que 
regulamenta a matéria, especialmente no que se refere a questão de eventual reajuste. 

 

CLÁUSULA 5ª - DO PRAZO VIGÊNCIA 

5.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após sua assinatura, podendo ser 
prorrogado se for de interesse da Administração, em conformidade com o disposto na 
legislação vigente.  

 

CLÁUSULA 6ª – DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, APROVAÇÃO, 
VEICULAÇÃO E CONCLUSÃO 

6.1. A Solicitação de Compra será emitida pelo Setor de Comunicação da Prefeitura 
Municipal. 

 

6.2. Com a Solicitação de Compra, o Setor de Licitações e Contratos emitirá a 
Autorização de Fornecimento, e após aprovada e assinada pelo Prefeito Municipal, 
encaminhará por e-mail ao Contratado. 

 

6.3. Com a Proposta Publicitária montada, a Contratada deverá conseguir a aprovação 
expressa do Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal, para então iniciar a 
veiculação do trabalho.  

 

6.4. Concluído o trabalho, a Contratada deverá encaminhar à Prefeitura Municipal, cópia 
de todo o material técnico elaborado, além da comprovação de sua veiculação, e arquivar 
uma cópia por um período mínimo de 05 anos. 

 

6.5. Na hipótese da não-aceitação da Proposta Publicitária, a Contratada deverá ajustá-lo 
conforme a necessidade da Contratante. 

 

CLÁUSULA 7ª – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7.1. A execução dos serviços serão atendidos pela Dotação Orçamentária constante do 
exercício de 2021, suplementadas pelo exercício seguinte, reservadas na seguinte 
Unidade: ________________ – Fonte __ – Ficha 33. 

 

CLÁUSULA 8ª - DO SUPORTE LEGAL 
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8.1. O presente Contrato é celebrado com base nos seguintes dispositivos legais: Lei 
Federal nº 8666/93 com suas posteriores alterações, Lei Orgânica do município de 
Tremembé, Lei Complementar nº 123/06, disposições específicas na Lei Federal nº 
4680/65, Decreto Federal nº 57690/66, com as alterações do Decreto nº 2262/97, Lei 
Federal nº 12232/10, com as Normas padrão para a Prestação de Serviços pelas 
Agências de Publicidade e Propaganda, Veículos de Comunicação e suas recíprocas 
relações vigentes, Código de Ética dos Profissionais de Publicidade e Propaganda, bem 
como suas alterações, CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão vigente, bem 
como o Código de Auto Regulamentação Publicitária. 

 

CLÁUSULA 9ª - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

9.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

9.1.1. Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual, 
Municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do 
contrato pertinente ao objeto da presente licitação. 

9.1.2 Manter durante toda a vigência deste contrato, profissional especializados para a 
execução do serviço. 

9.1.3. Executar os serviços de acordo com as normas e condições previstas na sua 
Proposta no edital da licitação que provocou essa contratação, inclusive com as 
prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 
criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou parcial; 

9.1.4. Aceitar nas mesmas condições de sua Proposta, os acréscimos ou supressões dos 
serviços que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da Contratante. 

9.1.5. Manter a Contratante informada de todos os detalhes dos serviços objeto deste 
Contrato e elaborar relatórios específicos, caso solicitado. 

9.1.6. Executar os serviços e cumprir suas obrigações com diligência, eficiência, 
racionalidade e economia. 

9.1.7. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

9.1.8. É vedada a subcontratação total do Objeto deste contrato, sendo admitida, no 
entanto, a subcontratação parcial desde que expressamente aprovada pelo Município. 

 

9.2. Para viabilizar a execução dos serviços, a Contratante obriga-se a:  

9.2.1. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nos valores, forma e prazos 
mencionados na Cláusula 03. 

9.2.2. Fornecer-lhe as informações disponíveis e necessárias à execução dos serviços 
objeto do presente contrato. 

9.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, analisando e verificando o 
cumprimento das obrigações contratuais. 

9.2.4. Designar o servidor .......................... , responsável por acompanhar, fiscalizar e 
controlar a execução do contrato, para fins do disposto no artigo 67, e parágrafos, da Lei 
Federal 8.666/93, em sua redação atual, responsabilizando-se pelo recebimento dos 
serviços executados. 
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CLÁUSULA 10ª - DA RESCISÃO 

10.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas 
hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLAUSULA 11ª - DA GARANTIA 

11.1. Para garantir a plena execução do presente Contrato, a Contratada, deverá no ato 
de sua assinatura, oferecer a garantia, na modalidade de caução em dinheiro, títulos da 
dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, com expressa declaração de renúncia, 
por parte do fiador, do benefício de ordem assegurada no art. 827, caput, do Código 
Civil, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da Proposta de Preços, que 
deverá viger até o cumprimento integral de todas as obrigações estabelecidas no 
contrato a que se referir.  

11.1.1. A garantia deverá ser apresentada no momento da assinatura do presente 
contrato, no Setor de Licitações e Contratos. 

11.1.2. A garantia de execução do instrumento contratual poderá ser prestada em 
dinheiro, em título da dívida pública, seguro garantia ou carta fiança bancária, conforme 
disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. 

 

11.2. Em caso de aditamento do Contrato, a Contratada complementará a garantia, na 
mesma proporção do aditamento. 

 

11.3. A devolução da garantia, dar-se-á após 30 (trinta) dias do cumprimento integral 
das obrigações contratuais por ela assumidas e a veiculação das peças criadas em função 
do contrato.  

11.3.1. Para a devolução da garantia prestada, a Contratada deverá solicitar através de 
processo interno a ser aberto junto ao Protocolo, situado na rua Sete de Setembro nº 
701 - térreo do Paço Municipal, no horário compreendido entre 8:00 às 17:00 horas, 
anexando cópia da garantia prestada (Ex: apólice, seguro garantia) ou original da guia 
de recolhimento e ainda cópias do contrato e do termo de recebimento definitivo da obra. 

 

CLÁUSULA 12ª - DAS PENALIDADES 

12.1. Com fulcro nos artigos 86 e 87 a Lei nº 8.666/1993, a Contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

12.1.1. Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses e condições: 

a) 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das 
obrigações estabelecidas neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento), sobre o 
valor relativo à parcela correspondente ao Plano de Publicidade expressamente aprovado 
e não cumprido. 

 b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total não 
cumprida. 

12.1.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

12.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 



 
 
 

45 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993) 

“PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”  
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)  

CNPJ 46.638.714/0001-20 

Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000  

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br 

12.2. As sanções previstas nos subitens 12.1.2. e 12.1.3. poderão ser aplicadas 
juntamente com as do subitem 12.1.1., nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

12.3. A aplicação de multas, ou de outras penalidades, deverá obedecer ao seguinte 
procedimento: 

I - Deverá o representante da Contratante responsável pela execução deste Contrato, 
elaborar Comunicado de Infração, o qual deverá: 

a) Descrever a infração observada, indicando todos os elementos necessários para 
identificá-la e individualizá-la. 

b) Indicar o dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado. 

II - O Comunicado de Infração será autuado em apenso ao processo administrativo 
referente a este Contrato e, imediatamente, submetido ao responsável pelo 
acompanhamento do contrato. 

III - Por despacho, deverá o responsável receber ou arquivar o expediente de 
Comunicado de Infração. 

IV - No caso de o receber, deverá, também, determinar que seja a Contratada notificada 
para, em até cinco dias úteis, exercer o seu amplo direito à defesa e ao contraditório 
(conf. artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 

V - Deverá acompanhar a notificação cópia do Comunicado de Infração e do despacho 
que o recebeu, além de, obrigatoriamente, nela constar que "no caso de não ser 
oferecida defesa no prazo fixado, presumir-se-ão verdadeiros e aceitos os termos do 
Comunicado de Infração". 

VI - Recebida a defesa, que deverá estar acompanhada dos documentos que a 
Contratada julgar oportunos para a sua defesa, o responsável a apreciará, deferindo as 
provas que forem solicitadas e que, por ele, forem consideradas pertinentes. 

VII - Caso tenham sido deferidas provas, serão estas produzidas, às custas da 
Contratada. 

VIII - Após a instrução, ou não havendo esta, ou ainda, no caso de não ser oferecida 
defesa, o responsável elaborará manifestação, onde concluirá pela aplicação da pena ou 
pela improcedência da imputação feita pelo Comunicado de Infração. 

IX - Para os casos onde a penalidade cabível for aquela disposta pelo artigo 87, inciso IV 
da Lei Federal 8.666/93, a competência para sua aplicação é exclusiva do Secretário 
Municipal (artigo 87, § 3º da mesma Lei Federal). 

X - Se a decisão for pela aplicação da pena, será a Contratada disto notificada para, em 
10 (dez) dias úteis, efetuar o pagamento da multa ou, querendo, requerer 
reconsideração do despacho, nos prazos legalmente estabelecidos (artigo 109, inciso I, 
“f” e inciso III da Lei Federal 8.666/93). 

XI - A partir do próprio dia da notificação mencionada no inciso anterior iniciar-se-á a 
suspensão de pagamentos, independentemente da interposição ou não de recurso. 

XII - Havendo requerimento de reconsideração do despacho, serão os autos novamente 
remetidos a autoridade que emitiu a decisão, que o opinará pelo acolhimento ou não do 
pedido e, em seguida, serão eles remetidos à autoridade administrativa imediata e 
superior, para reforma ou manutenção da decisão anterior. 

XIII - Caso a Contratada não efetue o pagamento da multa no prazo assinalado, será a 
multa descontada de qualquer eventual pagamento a ser realizado, cessando, para esta 
hipótese, a suspensão de pagamentos mencionada no inciso XI. 

XIV - Não havendo pagamento a ser realizado, será a multa inscrita na Dívida Ativa, 
para cobrança executiva. 
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12.4. Os prazos mencionados nesta cláusula terão o seu início no dia útil seguinte ao do 
recebimento da notificação. 

12.5. A aplicação das penalidades previstas neste contrato não prejudicará a aplicação 
de outras penas previstas na lei ou em regulamento, especialmente a de rescisão do 
contrato, bem como a responsabilidade administrativa, cível ou criminal que couber. 

 

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. A Contratada se obriga à execução integral dos serviços objeto deste contrato, 
pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer 
ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua 
proposta quer seja por erro ou omissão. 

 

13.2. Não será permitida a execução dos serviços contratados sem que a Prefeitura 
Municipal emita, previamente, o respectivo Autorização de Fornecimento. 

 

13.3. Correrão por conta exclusivas da Contratada quaisquer tributos, taxas ou preços 
públicos porventura devidos, em decorrência deste contrato. 

 

13.4. Para os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na execução do presente 
contrato, prevalecerão as condições e exigências do Edital, que fica fazendo parte 
integrante deste instrumento. 

 

13.5. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução deste contrato. 

 

13.6. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante e/ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, seja por atos 
seus, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade dada à fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante. 

 

CLÁUSULA 14ª - DO FORO 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, para dirimir 
todas as questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas 
administrativamente, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim concordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as 
testemunhas abaixo, para que as cláusulas aqui avençadas produzam os seus jurídicos e 
legais efeitos. 

Estância Turística de Tremembé, ..... de ......................... de 2021. 

 

   

Clemente Antonio de Lima Neto  Nome do representante da empresa 

Prefeito Municipal  Nome da Empresa 

(Contratante)  (Contratada) 
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ANEXO VII 

 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021 

 

As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para 
a elaboração do Contrato e Autorização de Fornecimento (AF). Tais dados deverão 
estar de acordo com os que integrarão à respectiva Nota Fiscal, para fins de 
faturamento. Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante. 

 

 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ........................................................................ 
................................................................................................................................ 
CNPJ: ................................................. INSC. ESTADUAL: ................................. 
INSC. MUNICIPAL: ............................ 

TELEFONE: (....)  ................................................................ FAX: (....) 
.........................................................................  

ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado): .......................... 
......................................................................................................... 

E-MAIL INSTITUCIONAL: .......................................................................................  

 

SÓCIO(S) REPRESENTANTE(S) DA  EMPRESA  –  ADMINISTRAÇÃO: 

1 - NOME COMPLETO: .......................................................................................... 

RG (com órgão e estado emissor):  ................................. CPF: .................................  

2 - NOME COMPLETO: .......................................................................................... 

RG (com órgão e estado emissor):................................... CPF: ................................. 

QUEM ASSINARÁ O CONTRATO: (Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório 
poderes para assinatura do respectivo contrato, será necessário a apresentação de 
procuração com poderes específicos para assinar contratos). 

NOME COMPLETO: ................................. DATA DE NASCIMENTO: ......................... 
ESTADO CIVIL: ................................................. 
NACIONALIDADE:....................................................................... 

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA:  ....................................................................... 

RG (com órgão e estado emissor):  ................................................ 
CPF:................................................... 

ENDEREÇO / DOMICÍLIO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, 
estado):...................................... E-MAIL PESSOAL: ............................................... 
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ANEXO VIII 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE 
TREMEMBÉ 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°: ___________ /2021. 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021. 

 

OBJETO: Contratação de uma agência de publicidade para prestação de serviços, 
compreendendo a criação de peças de publicidade, pesquisa, redação de textos de 
comerciais e de propaganda, execução e veiculação da publicidade institucional e de 
interesse público da prefeitura do município de Tremembé, bem como, serviços de 
planejamento na área de comunicação, por um período de 12 (doze) meses prorrogáveis 
de acordo com o interesse da Municipalidade, conforme condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

 

1. Estamos CIENTES de que:  

 a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de 
sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 
01/2011 do TCESP; 

 c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
forem tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 

 d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas 
no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos 
no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização 
Cadastral” anexa(s);  

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados.  

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  

 a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 
conseqüente publicação. 
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 b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 Estância Turística de Tremembé, XXX de XXXXXXXXX de 2021. 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE:  

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo CONTRATANTE:  

Nome:__________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ___________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

   

Pela CONTRATADA: 

Nome: __________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________ 

CPF: ___________________________  

Assinatura: _______________________________________________________ 
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ANEXO IX 

BRIEFING 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021 - PROCESSO Nº 5914/2021 

OBJETO: Contratação de uma agência de publicidade para prestação de serviços, 
compreendendo a criação de peças de publicidade, pesquisa, redação de textos de 
comerciais e de propaganda, execução e veiculação da publicidade institucional e de 
interesse público da prefeitura do município de Tremembé, bem como, serviços de 
planejamento na área de comunicação, por um período de 12 (doze) meses prorrogáveis 
de acordo com o interesse da Municipalidade, conforme condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

 

Este briefing tem por objetivo ajudar na elaboração de propostas pelos participantes 
desta concorrência, que visa a contratação de uma agência de comunicação, publicidade 
e propaganda para a prestação de serviços de comunicação, publicidade e propaganda 
para a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé.  

 

Tendo como base a premissa de que a propaganda institucional deve ser concebida como 
conjunto de técnicas e ferramentas capazes de informar e orientar a população em geral 
sobre os diversos serviços ofertados pela administração municipal. E, considerando que 
“a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos” (Constituição Federal, Art. 37: 1º), a Prefeitura de Tremembé 
busca a contratação de uma empresa de comunicação, com objetivo de instrumentalizar 
seu próprio órgão de comunicação, seja com o apoio técnico de serviços ao quais não 
dispõe, seja para promover a efetiva divulgação das ações, atos e demais medidas 
capitaneadas pelo Executivo, através dos diversos meios de comunicação, bem como o 
planejamento, concepção e execução, de acordo com a política de comunicação adotada 
pelo órgão público.  

 

I) ESPECIFICAÇÕES  

Os serviços prestados devem se pautar pelos princípios constitucionais, tendo como 
objetivos o caráter INSTITUCIONAL – criando e reforçando os laços com a população; a 
TRANSPARÊNCIA (fazendo valer o direito do munícipe do acesso às informações 
relevantes de sua cidade, como as ações básicas sobre educação, saúde, investimentos 
públicos, além dos calendários culturais, esportivos, etc); e o CARÁTER EDUCATIVO - 
buscando orientar / conscientizar a população acerca de fatos e/ou valores relevantes 
para a comunidade como, por exemplo, cidadania, liberdades públicas, o bairrismo; 
assim como sobre o exercício do direito do voto, zelo com equipamentos públicos, e tudo 
mais que leva à formação ou aprimoramento da consciência comunitária.  

 

 

II) INFORMAÇÕES SOBRE O CLIENTE 

 

A Estância Turística de Tremembé 
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No brasil colônia, os portugueses cada vez mais se embrenhavam pelo interior de nossas 
terras em busca de ouro. dentre essas explorações, Brás Cubas foi indicado para chefiar 
uma expedição que partiu de Piratininga em direção ao vale, no sentido de alcançar o rio 
paraíba, pois a via fluvial era a melhor forma para alcançar o objetivo da missão. 

Dentre os desbravadores estava Jacques Felix, fundador de Taubaté, que conseguiu 
reunir em suas terras – sítio Tremembé– diversos povoados. no sítio de Tremembé, 
viveram pessoas de enorme valor histórico na fundação de algumas cidades do vale do 
paraíba e do interior de São Paulo, dentre elas o capitão mor Manuel Costa Cabral. 

Tremembé foi fundada em 1660 pelo capitão mor Manuel Costa Cabral, que possuía 
parte das terras do sítio. Manuel Costa Cabral ordenou que se construísse em sua 
propriedade uma capela em louvor a nossa senhora da conceição, então padroeira da 
freguesia. em 1663, a capela recebeu a imagem do senhor bom jesus que logo teve a 
fama de santo milagroso espalhada pela região. foi então que peregrinos começaram a 
surgir e muitos romeiros acabaram se estabelecendo ao redor da capela que com o 
crescente fluxo de fiéis, fez surgir a necessidade de sucessivas ampliações. 

Já em 1672 fora realizada a primeira missa em celebração ao senhor bom jesus de 
Tremembé. criou-se então a irmandade do senhor bom jesus, que passou a zelar pelas 
terras que foram doadas ao santo, formando assim o pequeno povoado de Tremembé 
que tinha como padroeiro o bom jesus. 

Em 1907, três anos após a chegada dos monges trapistas a Tremembé, foi criada a 
paróquia do senhor bom jesus de Tremembé(desmembrada da paróquia de são Francisco 
das chagas de Taubaté) e a igreja do bom jesus, elevada a matriz paroquial recebeu 
também o título de santuário arquiepiscopal, concedido por dom Duarte Leopoldo e silva 
(na ocasião arcebispo de São Paulo). 

Aos 23 de novembro de 1974, o santuário do bom jesus recebeu o título de basílica 
menor, dado pelo Papa Paulo VI. o título expressa uma especial vinculação do templo 
com a igreja de Roma, podendo usar as chaves pontifícias em seus emblemas. o título 
“menor” não se refere ao tamanho da igreja (apenas as quatro basílicas patriarcais 
romanas são chamadas basílicas maiores). 

 

Formação Administrativa 

 
A Lei Provincial n° 1, de 20 de fevereiro de 1866, elevou o povoado a freguesia. Em 19 
de agosto de 1890, tornou-se distrito policial, e pelo decreto estadual n° 132, de 3 de 
março de 1891, foi elevado a distrito de Paz. 

Foi elevado a Município pela Lei Estadual n° 458, em 26 de novembro de 1896, 
promulgada pelo presidente do estado, Manuel Ferraz de Campos Sales, desmembrando-
se de Taubaté, graças aos esforços persistentes do Coronel Alexandre Monteiro Patto. 

 

A elevação do município de Tremembé para Estância Turística ocorreu através da Lei 
Estadual nº 8.506, de 27 de dezembro de 1993 pelo então Governador do Estado de São 
Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho, durante a gestão do Prefeito Messias Paredão do 
Nascimento Lima. 

 

Etimologia da palavra Tremembé: 

Palavra de origem Tupi, Tirime’bem ou “Tere-membé”, significa jorro, curso de água que 
se abranda, segundo Vitorino Coelho Carvalho, em seu livro – Tremembé. A palavra está 
diretamente ligada à abundância das águas, fazendo referência aos rios e ao solo da 
região. 
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Dados Gerais 

Tipologia: Estância Turística. 

Topografia: Mar de morros e várzea. 

Clima: Quente com inverno seco. 

Coordenadas Geográficas: Lat -22º 57’ 12” / Long -45º 32’ 28″ 

População: 47.185 habitantes (IBGE 2019). 

DDD: (12). 

Área: 191,094 km². 

Limites geográficos: Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal, Taubaté e 
Pindamonhangaba. 

Altitude: 554 m. 

CEP: 12120-000 
Feriado Municipal: 26 de Novembro (Dia do Município) e 06 de Agosto (Dia do 
Padroeiro). 

Economia: agropecuária, rizicultura, pequenas empresas e serviços. Fontes de renda 
IPTU, FPM e Outros. Parque industrial em fase de implantação, com ótimas 
oportunidades de negócios e investimentos. 

Localização: Tremembé está localizada a 133 km de São Paulo e 309 km do Rio de 
Janeiro, próximo da BR116, a Rodovia Presidente Dutra. É uma cidade privilegiada, 
situada no eixo Rio-SP, vizinha de cidades como Taubaté e Pindamonhangaba, localizada 
bem próximo de cidades consideradas polos turísticos, como Campos do Jordão – 
conhecida como Suíça brasileira – e Santo Antônio do Pinhal. 

 

Geografia 

Possui uma área de 191,094 km². 

A maior extensão é de leste a oeste. 

O seu território é marcado pela existência de áreas de várzeas onde são cultivadas 
grandes lavouras de arroz. Estas áreas são protegidas por leis ambientais que 
impossibilitam a sua ocupação de forma desordenada e urbana. 

Em 2006, o rio Una transbordou, dessa vez no Bairro Padre Eterno, mudando seu curso e 
inundando casas. 

Primitivamente Tremembé já foi ocupada pela tribo dos Guaianazes ou bugres. Os 
Guaianazes pertencem ao grupo dos Tupis, obviamente o motivo do possível significado 
do nome da cidade. 

Os municípios limítrofes são Pindamonhangaba a norte e leste, Taubaté a sul, Monteiro 
Lobato a oeste e Santo Antônio do Pinhal a noroeste. 

Abriga a Área de Relevante Interesse Ecológico(ARIE) Pedra Branca, de 183 ha, criada 
em 1987. 

Outro traço marcante geológico do Município é a grande quantidade de Xisto Betuminoso 
existente. Além disso, existe grande exploração de areia ao longo do rio Paraíba que 
acarreta alarmante dano ao meio ambiente. 

 

Hidrografia 
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Rio Paraíba do Sul 

Rio Una 

 

Rodovias 

SP-70 

SP-123 

BR-116 

 

Ferrovias 

Ramal de São Paulo (variante) da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. 

 

Cobertura de sinal de TV 

TV Vanguarda Taubaté - canal UHF 28 (3.1) digital - Rede Globo 

Band Vale - canal UHF 23 (6.1) digital - Band 

TV Cultura - canal UHF 24 (8.1) digital 

Univesp TV - canal UHF 24 (8.2) digital 

MultiCultura - canal UHF 24 (8.3) digital 

RecordTV Litoral/Vale - canal UHF 43 (10.1) digital - RecordTV 

RIT - canal UHF 40 (12.1) digital 

TV Canção Nova - canal UHF 27 (13.1) digital 

RBI TV - canal UHF 14 (14.1) digital 

TV Setorial - canal UHF 30 (15.1) digital - TV Novo Tempo 

Boa Vontade TV - canal UHF 26 (26.1) digital 

Rede Vida - canal UHF 34 (34.1) digital 

RedeTV! - canal UHF 38 (41.1) digital 

SBT Vale - canal UHF 46 (46.1) digital - SBT 

 

 

Clima  

Tropical de altitude, com verões quentes e úmidos, invernos amenos e secos. A 
Tremembé está em 554m acima do nível do mar. Existe uma pluviosidade significativa ao 
longo do ano, mesmo no mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. De acordo 
com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cfa. Sendo que 20.6 °C é a 
temperatura média na cidade e 1592 mm é a pluviosidade média anual. 

 

Organização da Prefeitura - Secretarias e Departamentos 

Administração  

Assuntos Fazendários 

Ação Social  
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Educação  
Obras Públicas e Serviços Urbanos 

Saúde 

Esportes e Lazer 

Turismo e Cultura  

Planejamento Urbano 

Comunicação, Imprensa e Relações Públicas 

Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil  

Agricultura e Meio Ambiente 

Desenvolvimento Econômico 

 
Compromissos e responsabilidades do Turismo e Cultura  

 

O desenvolvimento e o fomento das atividades turísticas e culturais da cidade de 
Tremembé, com foco no turismo religioso, esportivo e no ecoturismo, é uma das 
prioridades para o desenvolvimento econômico da cidade.  

 

Nesse contexto, a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé deve garantir 
que a cidade faça jus a nomenclatura de Estância Turística, oferecendo e divulgando 
atrações a população local e atraindo turistas de outras regiões para fomentar o 
desenvolvimento turístico na cidade.  

 

 

III) O PROBLEMA  

Apesar de possuir o título de Estância Turística, ter uma fauna e flora vasta com 
excelentes opções para o ecoturismo, ser rota constante dos praticantes de ciclismo, ter 
uma das basílicas católicas mais antigas do país com 350 anos de história, e ser cortada 
pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, por onde passam alguns dos maiores PIBs per 
capita do Brasil, a cidade ainda é pouco atrativa aos turistas de outras regiões do estado 
e do país e possui claramente uma deficiência na sua comunicação e divulgação do seu 
potencial turístico e atrações. 

 

IV) OBJETIVOS INSTITUCIONAIS  

Conscientizar toda a população sobre o potencial turístico e despertar o movimento de 
“embaixadores do turismo” na população local, para potencializar a divulgação das 
atrações turísticas da cidade de Tremembé;  

Contribuir significativamente para a melhoria geral do entendimento de que Tremembé é 
uma cidade turística e que deve ser visitada, por meio de campanha de comunicação, 
para que a cidade se torne mais conhecida pelos turistas que visitam o Estado de São 
Paulo e o Vale do Paraíba;  

Disseminar informações de interesse na área do Turismo e Cultura para toda a região do 
Vale do Paraíba e, se possível, o Estado de São Paulo;  

Contribuir para a transparência e compreensão dos atos, funções e responsabilidades da 
Secretaria de Turismo e Cultura do município.  
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Valorizar o trabalho e o empenho do servidor público do Turismo municipal no 
atendimento à população.  

 

 

V) TEMA BÁSICO  

INFORMAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E FOMENTO DO TURISMO EM TREMEMBÉ: A 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DO ENCONTRO ENTRE A FÉ, O ESPORTE E A NATUREZA. 

 
 
VI) PÚBLICO-ALVO  

Primário: Toda a população do Vale do Paraíba;  

Secundário: Todas as pessoas que residem na cidade e as que trabalham ou estudam, 
mas residem em outros municípios. 

 
 

VII) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES  

A Comunicação Publicitária deve se preocupar em adequar as mensagens ao universo 
cultural dos segmentos de público; ressaltar o potencial e as atrações turísticas da cidade 
para a sociedade em geral e não só para o público diretamente atingido; observar as 
normas para uso das marcas publicitárias do Poder Executivo Municipal; aplicar os 
recursos com eficiência e racionalidade. 

 
As ações devem ser informativas, educativas e estimular a participação popular na 
divulgação e valorização das ações voltadas ao turismo da cidade, bem como a 
valorização dos profissionais da área. Utilizar-se de veículos tradicionais de comunicação 
de massa e das mídias alternativas e comunitárias. Utilizar os meios de comunicação 
próprios, tais como o site institucional e mídias sociais (Facebook e Instagram), 
estratégias de mídia e não mídia. Assim a licitante deverá apresentar uma simulação de 
campanha publicitária.  

 

VIII) INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

A licitante deverá utilizar uma verba fictícia de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
incluindo produção e veiculação, a campanha deve ter veiculação em âmbito local e 
regional, através dos meios de divulgação julgados pertinentes ao plano de mídia 
sugerido, a campanha poderá ter um período de até 30 (trinta) dias. Os preços das 
inserções em veículos de comunicação devem ser os de tabela cheia, vigentes na data de 
publicação do Aviso de Licitação e deve ser desconsiderado o repasse de parte do 
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, assim como os honorários 
de produção.  

 

IX) ALGUNS PONTOS IMPORTANTES 

 

A. FESTIVIDADE RELIGIOSA CATÓLICA: Novena do Senhor Bom Jesus acontece 
de 28 de julho à 06 de agosto, com a peregrinação de fieis até a Basílica do Bom 
Jesus, em Tremembé. 
 

B. PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICO 
CENTRO DE EVENTOS 
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ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DR. PAULO DE FRONTIN 
PRAÇA GERALDO COSTA 
CENTRO DE ESPORTES E LAZER JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO LIMA 
BICA DA ÁGUA SANTA 
BICA DA GLÓRIA 
MERCADO MUNICIPAL 
PRAÇA PE. LUIZ BALMES 
  
C. PRINCIPAIS TEMPLOS RELIGIOSOS 
SANTUÁRIO E BASÍLICA DO SENHOR BOM JESUS DE TREMEMBÉ– PADROEIRO DA 
CIDADE  - CENTRO 
CARMELO DA SANTA FACE E PIO XII – CENTRO 
IGREJA DE SÃO JOSÉ – PARÓQUIA SÃO JOSÉ – JARDIM SANTANA 
PARÓQUIA JESUS RESSUSCITADO – RESIDENCIAL FLOR DO CAMPO 
ASSEMBLÉIA DE DEUS – MISSÕES – PQ DAS FONTES 
CENTRO ESPÍRITA JESUS DE NAZARÉ – CENTRO 
 
D. PRINCIPAIS CAPELAS RURAIS  
CAPELA DO PADRE ETERNO – PE. ETERNO 
CAPELA DE NOSSA SENHORA IMACULADA DA CONCEIÇÃO – POÇO GRANDE 
CAPELA DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO – BERIZAL  
CAPELA DE SANTO ANTÔNIO – RIO VERDE  
CAPELA DE SÃO FRANCISCO XAVIER – RIO VERDE 
  
E. ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 
CENTRO DE EVENTOS – CENTRO CULTURAL PROFESSORA AMÉLIA RIBEIRO DOS 
SANTOS 
ESPAÇO CROZARIOL  
FAZENDA MARISTELA  
MOARA BUFFET E EVENTOS  
CASARÃO VÉSPER  
STUDIO 
 
F. ESPAÇOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER  
CENTRO DE ESPORTES E LAZER JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO LIMA  
RACE VALLEY MOTORSPORT PARK  
ARQUERIA DA MANTIQUEIRA  
COMBAT PAINT BALL  
TÊNIS CLUBE TREMEMBÉ 
CAMPO MUNICIPAL DO RETIRO FELIZ  
ESTÁDIO MUNICIPAL 8 DE MARÇO  
ESTÁDIO DO CLUBE ATLÉTICO DE TREMEMBÉ 
 
G. GASTRONOMIA 
SANTA FIGUEIRA GASTRONOMIA CONTEMPORÂNEA – CASARÃO E RESTAURANTE  
RESTAURANTE LEITE NA PISTA  
VIA FRANCISCO ATELIÊ DO CAFÉ E BAR 
HAMBURGUERIA DO VALE  
CASEBRE DO JECA – CAFETERIA E ALMOÇO GAÚCHO  
QUIOSQUE VARGAS  
CAFÉ NO BOSQUE  
RANCHO DAS PALMEIRAS  
PESQUEIRO AQUARELA  
BAR CAPITÃO MOR  
BAR DO OSCAR  
PIZZARIA DO MIL 
RECANTO DO SOL  
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RESTAURANTE SABOR DA TERRA 
RESTAURANTE PIER 8  
RESTAURANTE CAFÉ & POESIA 
FAZENDA SÃO PEDRO RESTAURANTE  
ESCONDIDINHO LANCHES  
RESTAURANTE TOCO  
RESTAURANTE HORA DO RANGO  
BELL LANCHONETE  
COMIS E BEBES RESTAURANTE  
 
H. PARQUES, HORTOS E ESPAÇOS DE INTERAÇÃO COM A NATUREZA 
HORTO MUNICIPAL 
PESQUEIRO DO TREVO 
RUÍNAS DO BERIZAL 
OLD WEST WATER PARK  
PONTE ANTIGA DO RIO PARAÍBA – PROJETADA PELO ESCRITOR, JORNALISTA E 
PROFESSOR EUCLIDES DA CUNHA  
RUINAS DA FÁBRICA DE CERÂMICA SANTANA  
TUNEIS DO XISTO 
PESQUEIRO VALLED 

 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé 

Departamento de Comunicação, Imprensa e Relações Públicas 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 

 

 

 


