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ANÁLISE E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO DA 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2017-CMC 
 
 
 
OBJETO: Contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de 
publicidade. 
  
IMPUGNANTE: SINAPRO-PA – Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do 
Pará.  
  
 

EMENTA: Impugnação de Edital 
de Licitação pelo SINAPRO-PA. 
Tempestividade. Deferimento 
Total.  

  
 

Trata-se de impugnação ao Edital da Tomada de Preços N.º 01/2017-CMC, que 
tem por objeto a contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de 
publicidade, formulada pelo SINAPRO-PA – Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará. As razões da impugnação integram esta análise e julgamento para 
todos os fins e feitos de direito.  
 

O SINAPRO-PA protocolou o Pedido de Impugnação, no dia 23/05/2017, 
invocando o art. 41, § 1º, da Lei 8.666/93. 

  
Sendo assim, segue-se com a análise das razões da impugnação formulada 

pelo SINAPRO-PA:  

 

DE: 

1. DA CONVOCAÇÃO (EDITAL) 

(...) 

1.3 Os Envelopes com as Propostas Técnicas e de Preços, assim como o 
Envelope da Habilitação, serão recebidos na abertura da reunião de 
licitação, a ocorrer: 

 

Data de Abertura: dia 05 de junho de 2017 (segunda-feira) 

Horário: 10h00min 

Local: Prédio da Câmara Municipal de Castanhal 
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Endereço: Rua Ilson Santos nº 450, bairro Nova Olinda, CEP 68.742-190 / 
Castanhal/PA. 

 

PARA: 

1. DA CONVOCAÇÃO (EDITAL) 

(...) 

1.3 Os Envelopes com as Propostas Técnicas e de Preços, serão recebidos na 
abertura da reunião de licitação, a ocorrer: 

 

Data de Abertura: dia 19 de julho de 2017 (quarta-feira) 

Horário: 10h00min 

Local: Prédio da Câmara Municipal de Castanhal 

Endereço: Rua Ilson Santos nº 450, bairro Nova Olinda, CEP 68.742-190 / 
Castanhal/PA. 

 

DE: 

2. DO OBJETO (EDITAL) 

(...) 

2.3.1 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 2.2 o – 
patrocínio de mídia – assim entendidos os projetos de veiculação em mídia 
ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo 
de divulgação – e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, 
culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de divulgação. 

 

PARA: 

2. DO OBJETO (EDITAL) 

(...) 

2.3.1 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 2.3 o – 
patrocínio de mídia – assim entendidos os projetos de veiculação em mídia 
ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo 
de divulgação – e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, 
culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de divulgação. 

 

DE: 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (EDITAL) 
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(...) 

5.3 Para realizar o CADASTRAMENTO, as empresas interessadas deverão 
apresentar o formulário fornecido pela Câmara Municipal de Castanhal 
(Anexo VIII) devidamente preenchido e acompanhado dos documentos 
(originais ou cópias autenticadas) constantes no próprio (Conforme Lei n.º 
8.666/93, Arts. 28 a 31). É vedada à Comissão Permanente de Licitação a 
realização de autenticações de documentos, de acordo com o Inciso V do 
Art. 7º da Lei 8.935/1994. 

 

PARA: 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (EDITAL) 

(...) 

5.3 Para realizar o CADASTRAMENTO, as empresas interessadas deverão 
apresentar o formulário fornecido pela Câmara Municipal de Castanhal 
(Anexo VII) devidamente preenchido e acompanhado dos documentos 
(originais ou cópias autenticadas) constantes no próprio (Conforme Lei n.º 
8.666/93, Arts. 28 a 31). É vedada à Comissão Permanente de Licitação a 
realização de autenticações de documentos, de acordo com o Inciso V do 
Art. 7º da Lei 8.935/1994. 

 

DE: 

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO VALOR ESTIMADO (EDITAL) 

(...) 

7.3 Conforme pesquisa efetuada pela CMC, a média percentual estimado 
mínima ficou em: 

a) Desconto a ser concedido a Câmara Municipal de Castanhal, sobre os 
custos internos, baseado na tabela de preços do Sindicato das Agências 
de Propaganda do Estado do Pará: Média de 30 % (trinta por cento). 

b) Honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, 
incidentes sobre os custos comprovados de serviços realizados por 
fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peças, 
campanhas e materiais publicitários que envolvam criação da agência e 
cuja distribuição não nos proporcione o desconto de agência concedido 
pelos veículos de divulgação: Média de 13,33 % (treze virgula trinta e três 
por cento). 

c) Honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, 
incidentes sobre os custos de serviços realizados por fornecedores, 
referentes à produção e à execução técnica de peças, campanhas e 
materiais publicitários quando a responsabilidade da agência limitar-se à 
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contratação ou pagamento do serviço ou suprimento, bem como a 
realização de outros serviços realizados por fornecedores referentes a 
pesquisas de pré-teste e pós-teste – vinculadas à concepção e criação de 
campanhas e peças publicitárias – e à elaboração de marcas, de 
expressões de propaganda, de logotipos e de elementos de comunicação 
visual: Média de 8,33 % (oito virgula trinta e três por cento). 

 

PARA: 

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO VALOR ESTIMADO (EDITAL) 

(...) 

7.3 Conforme pesquisa efetuada pela CMC, a média percentual estimado 
mínima ficou em: 

a) Percentual de honorários incidente sobre o valor previsto na relação de 
preços descrita na Lista de Custos Internos (pela criação, 
desenvolvimento e produção interna) do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado do Pará, vigente à época da prestação dos 
serviços, a título de ressarcimento dos custos internos dos serviços 
executados pela licitante: Média de 30 % (trinta por cento). 

b) Percentual de honorários incidente sobre os preços dos 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: Média de 13,33 % (treze virgula trinta e três por cento). 

c) Percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços 
prestados por fornecedores, quando a responsabilidade da Agência não 
envolver qualquer tipo de criação e limitar-se exclusivamente à 
contratação ou pagamento do serviço ou suprimento: Média de 8,33 % 
(oito virgula trinta e três por cento). 

 

DE: 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL (EDITAL) 

(...) 

8.3 Em caso de prorrogação do prazo de vigência do Contrato que vier a ser 
firmado com a licitante vencedora, a garantia deverá ser renovada, 
mantendo-se o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do 
Contrato. Ficam mantidas a aplicação das penalidades previstas no item 
16.2 para os períodos de prorrogação, se não cumprida a obrigação da 
prestação da garantia. 

PARA: 
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8. DA GARANTIA CONTRATUAL (EDITAL) 

(...) 

8.3 Em caso de prorrogação do prazo de vigência do Contrato que vier a ser 
firmado com a licitante vencedora, a garantia deverá ser renovada, 
mantendo-se o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do 
Contrato. Ficam mantidas a aplicação das penalidades previstas no item 
8.2 para os períodos de prorrogação, se não cumprida a obrigação da 
prestação da garantia. 

 

DE: 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL (EDITAL) 

(...) 

8.4 Havendo revisão do valor contratado ou alteração que implique no 
aumento quantitativo do objeto do contrato, o valor da garantia deverá ser 
complementado em igual proporção. 

PARA: 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL (EDITAL) 

(...) 

8.4 Havendo revisão do valor contratado ou alteração que implique no 
aumento ou redução do quantitativo do objeto do contrato, o valor da 
garantia deverá ser proporcional ao aumento ou redução do quantitativo 
do mesmo. 

 

DE: 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL (EDITAL) 

(...) 

8.5 A garantia depositada poderá, a critério da Câmara Municipal de 
Castanhal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou não 
cumprimento de obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA. 

PARA: 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL (EDITAL) 

(...) 

8.5 A garantia depositada poderá, a critério da Câmara Municipal de 
Castanhal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou não 
cumprimento de obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA, 
somente depois de esgotados todas as garantias de direito de defesa da 
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CONTRATADA. 

 

DE: 

11. REQUISITOS DA PROPOSTA TÉCNICA (EDITAL) 

(...) 

11.2.1.5 Formatação do Plano de Comunicação Publicitária: O caderno 
específico que compõe o Plano de Comunicação Publicitária deverá observar a 
seguinte formatação: 

a) Caderno único, orientação retrato, com espiral preto colocado à esquerda; 

b) Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, ambas 
em branco. 

c) Conteúdo impresso em papel A4, branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, 
orientação retrato; 

d) Espaçamento de 2 cm, nas margens direita e esquerda, a partir da borda; 

e) Títulos, entre títulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos; 

f) Espaçamento “simples” entre linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e 
entretítulos e entre parágrafos; 

g) Alinhamento justificado do texto. 

h) Texto e numeração de páginas em fonte “Arial”, cor “automático”, 
tamanho “12 Pontos” ; 

i) Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira 
página interna, em algarismos arábicos; 

 

PARA: 

11. REQUISITOS DA PROPOSTA TÉCNICA (EDITAL) 

(...) 

11.2.1.5 Formatação do Plano de Comunicação Publicitária: O caderno 
específico que compõe o Plano de Comunicação Publicitária deverá observar a 
seguinte formatação: 

a) Caderno único, orientação retrato, com espiral preto colocado à esquerda; 

b) Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2, ambas em 
branco; 

c) Conteúdo impresso em papel A4, branco, com 75 gr/m2, orientação 
retrato; 

d) Espaçamento de 2 cm, nas margens direita e esquerda, a partir da borda; 
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e) Títulos, entre títulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos; 

f) Espaçamento “simples” entre linhas e “duplo” após títulos e entretítulos e 
entre parágrafos; 

g) Alinhamento justificado do texto; 

h) Texto e numeração de páginas em fonte “Arial”, cor “automático”, 
tamanho “12 Pontos”; 

i) Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira 
página interna, em algarismos arábicos, centralizado no final da página. 

 

 

DE: 

12. REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS (EDITAL) 

12.1 A proposta deverá ser apresentada da seguinte forma: 

a) Preferencialmente, em 02 (duas) vias, devendo ser redigida no idioma 
português, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, digitada em papel 
timbrado da empresa; 

b) Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão 
social da licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e, se houver, e-mail e 
o respectivo endereço com CEP; 

c) Com suas páginas numeradas sequencialmente; 

d) Datada, assinada na última página e rubricada nas demais, por quem 
detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos 
constitutivos, devidamente identificado. 

e) Elaborada de acordo com o Modelo de Proposta de Preços que 
constitui o Anexo V. 

f) Prazo de validade da Proposta de Preços deverá ser de, no mínimo, 
60(sessenta) dias corridos, contados de sua apresentação. 

PARA: 

12. REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS (EDITAL) 

12.1 A proposta deverá ser apresentada da seguinte forma: 

a) Em 02 (duas) vias, devendo ser redigida no idioma português, sem 
rasuras, emendas ou entrelinhas, digitada em papel timbrado da empresa; 

b) Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão 
social da licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e, se houver, e-mail e 
o respectivo endereço com CEP; 

c) Com suas páginas numeradas sequencialmente; 
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d) Datada, assinada na última página e rubricada nas demais, por quem 
detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos 
constitutivos, devidamente identificado. 

e) Elaborada de acordo com o Modelo de Proposta de Preços que 
constitui o Anexo V. 

f) Prazo de validade da Proposta de Preços deverá ser de, no mínimo, 
60(sessenta) dias corridos, contados de sua apresentação. 

 

DE: 

12. REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS (EDITAL) 

(...) 

12.2  A Proposta de Preço deverá conter: 

12.2.1 Itens sujeitos a valoração, contendo as informações constantes no 
Modelo de Proposta anexo a este edital, indicando os percentuais em 
algarismos e por extenso, com os seguintes dados: 

a) Percentual de desconto a ser concedido à Câmara Municipal de 
Castanhal, sobre os CUSTOS INTERNOS, baseado na tabela de preços 
do SINAPRO/PA - Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do 
Pará (Não será aceito percentual de desconto superior a 50% (cinquenta 
por 
cento)); 

b) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), a serem 
cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, incidentes sobre os custos 
comprovados de serviços realizados por fornecedores, referentes à 
produção e à execução técnica de peças, campanhas e materiais 
publicitários que envolvam criação da agência e cuja distribuição não nos 
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de 
divulgação. 

c) Honorários (em percentual) de até 10% (dez por cento), a serem 
cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, incidentes sobre os custos 
de serviços realizados por fornecedores, referentes à produção e à 
execução técnica de peças, campanhas e materiais publicitários quando a 
responsabilidade da agência limitar-se à contratação ou pagamento do 
serviço ou suprimento, bem como a realização de outros serviços 
realizados por fornecedores referentes a pesquisas de pré-teste e pós-
teste – vinculadas à concepção e criação de campanhas e peças 
publicitárias – e à elaboração de marcas, de expressões de propaganda, 
de logotipos e de elementos de comunicação visual. 

12.3  Os trabalhos desenvolvidos internamente pela Agência serão 
remunerados de acordo com os valores constantes da Tabela de Custos 
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Internos do SINAPRO/PA - Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará, aplicando-se o desconto oferecido na proposta do 
licitante. 

PARA: 

12. REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS (EDITAL) 

(...) 

12.2  A Proposta de Preço deverá conter: 

12.2.1 Itens sujeitos a valoração, contendo as informações constantes no 
Modelo de Proposta anexo a este edital, indicando os percentuais em 
algarismos e por extenso, com os seguintes dados: 

a) Percentual de honorários incidente sobre o valor previsto na relação de 
preços descrita na Lista de Custos Internos (pela criação, 
desenvolvimento e produção interna) do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado do Pará, vigente à época da prestação dos 
serviços, a título de ressarcimento dos custos internos dos serviços 
executados pela licitante. (Não será aceito percentual de honorários 
superior a 50% (cinquenta por cento)); 

b) Percentual de honorários incidente sobre os preços dos 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. (Não será aceito percentual de honorários superior a 
15% (quinze por cento)); 

c) Percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços 
prestados por fornecedores, quando a responsabilidade da Agência não 
envolver qualquer tipo de criação e limitar-se exclusivamente à 
contratação ou pagamento do serviço ou suprimento. (Não será aceito 
percentual de honorários superior a 10% (dez por cento)). 

12.3  Os trabalhos desenvolvidos internamente pela Agência serão 
remunerados de acordo com os valores constantes da Tabela de Custos 
Internos do SINAPRO/PA - Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará, aplicando-se o percentual de honorários oferecido na 
proposta do licitante. 

 

DE: 

14. DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (EDITAL) 

14.1  A avaliação dos itens de cada proposta de preços, conjuntamente, será 
efetuada de acordo com os critérios estabelecidos na tabela a seguir: 

ITEM DESCONTO PONTOS – PERCENTUAL 
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01 

Desconto (em percentual) a ser concedido à 
Câmara Municipal de Castanhal, sobre os 
CUSTOS INTERNOS, baseados na tabela 
de preços do SINAPRO/PA - Sindicato 
das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará. 
Percentual mínimo: 20% 
Percentual máximo: 50% 

50 pontos – 50% 
40 pontos – 45% 
30 pontos – 40% 
25 pontos – 35% 
20 pontos – 30% 
15 pontos – 25% 
00 pontos – 20% 

02 

Honorários (em percentual), a serem 
cobrados da Câmara Municipal de 
Castanhal, incidentes sobre os custos 
comprovados de serviços realizados por 
fornecedores, referentes à produção e à 
execução técnica de peças, campanhas e 
materiais publicitários que envolvam criação 
da agência e cuja distribuição não nos 
proporcione o desconto de agência 
concedido pelos veículos de divulgação. 
Percentual máximo: 15% 

Percentual mínimo: 10% 

50 pontos – 10% 
40 pontos – 11% 
30 pontos – 12% 
25 pontos – 13% 
15 pontos – 14% 
00 pontos – 15% 

03 

Honorários, a serem cobrados da Câmara 
Municipal de Castanhal, incidentes sobre os 
custos de serviços realizados por 
fornecedores, referentes à produção e à 
execução técnica de peças, campanhas e 
materiais publicitários quando a 
responsabilidade da agência limitar-se à 
contratação ou pagamento do serviço ou 
suprimento, bem como a realização de 
outros serviços realizados por fornecedores 
referentes a pesquisas de pré-teste e pós-
teste – vinculadas à concepção e criação de 
campanhas e peças publicitárias – e à 
elaboração de marcas, de expressões de 
propaganda, de logotipos e de elementos 
de comunicação visual. 
Percentual máximo: 10% 

Percentual mínimo: 5% 

50 pontos – 5% 
40 pontos – 6% 
30 pontos – 7% 
25 pontos – 8% 
15 pontos – 9% 
00 pontos – 10% 
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PARA: 

14. DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (EDITAL) 

14.1  A avaliação dos itens de cada proposta de preços, conjuntamente, será 
efetuada de acordo com os critérios estabelecidos na tabela a seguir: 

ITEM PERCENTUAL DE HONORÁRIOS PONTOS – PERCENTUAL 

01 

Percentual de honorários incidente sobre o 
valor previsto na relação de preços descrita 
na Lista de Custos Internos (pela criação, 
desenvolvimento e produção interna) do 
Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará, vigente à época da 
prestação dos serviços, a título de 
ressarcimento dos custos internos dos 
serviços executados pela licitante. 
Percentual mínimo 30 % 
Percentual máximo 50 % 

50 pontos – 50% (maior 
ou igual) 
40 pontos – 45% 
30 pontos – 40% 
20 pontos – 35% 
0 pontos – 30% (menor 
ou igual) 

02 

Percentual de honorários incidente sobre os 
preços dos 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.  
Percentual mínimo 13,33 % 
Percentual máximo 15 % 

30 pontos – 15% (maior 
ou igual) 
25 pontos – 14,5% 
20 pontos – 14% 
15 pontos – 13,5% 
0 pontos – 13,33% 
(menor ou igual) 
 

03 

Percentual de honorários incidente sobre os 
preços de serviços prestados por 
fornecedores, quando a responsabilidade 
da Agência não envolver qualquer tipo de 
criação e limitar-se exclusivamente à 
contratação ou pagamento do serviço ou 
suprimento.   
Percentual mínimo 8,33 % 
Percentual máximo 10 % 

20 pontos – 10% (maior 
ou igual) 
15 pontos – 9,5% 
10 pontos – 9% 
5 pontos – 8,5% 
0 pontos – 8,33% 
(menor ou igual) 
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DE: 

17. PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EDITAL) 

(...) 

17.4 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 17.2 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores sendo 
facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na participar da sessão de recebimento e abertura dos 
envelopes com as propostas técnicas e de preços. 

 

PARA: 

17. PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EDITAL) 

(...) 

17.4 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 17.2 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes classificadas na ordem 
decrescente, desde que mantenham a proposta de preço da licitante 
originalmente declarada vencedora. 

 

DE: 

18. DA REUNIÃO DE LICITAÇÃO E DO JULGAMENTO (EDITAL) 

(...) 

18.7 A reunião de licitação será realizada em 4 (quatro) sessões públicas, 
observados os procedimentos previstos neste Edital e na legislação, 
conforme os procedimentos seguintes: 

17.8.1 PRIMEIRA SESSÃO: A abertura da sessão pública de licitação 
será realizada no dia, hora e local previsto na convocação deste Edital e 
terá a seguinte pauta inicial: 

 

PARA: 

18. DA REUNIÃO DE LICITAÇÃO E DO JULGAMENTO (EDITAL) 
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(...) 

18.7 A reunião de licitação será realizada em 4 (quatro) sessões públicas, 
observados os procedimentos previstos neste Edital e na legislação, 
conforme os procedimentos seguintes: 

18.7.1 PRIMEIRA SESSÃO: A abertura da sessão pública de licitação 
será realizada no dia, hora e local previsto na convocação deste Edital e 
terá a seguinte pauta inicial: 

 

DE: 

18. DA REUNIÃO DE LICITAÇÃO E DO JULGAMENTO (EDITAL) 

(...) 

18.7 A reunião de licitação será realizada em 4 (quatro) sessões públicas, 
observados os procedimentos previstos neste Edital e na legislação, 
conforme os procedimentos seguintes: 

18.7.1 PRIMEIRA SESSÃO: A abertura da sessão pública de licitação 
será realizada no dia, hora e local previsto na convocação deste Edital e 
terá a seguinte pauta inicial: 

(...) 

18.7.1.12 As planilhas previstas nas letras “c” e “d”, do subitem 18.7.1.9 
conterão, respectivamente, as pontuações de cada membro para cada 
subquesito do Plano de Comunicação Publicitária apresentado pelas 
licitantes e as pontuações de cada membro para os quesitos Capacidade 
de Atendimento, Repertório e Relato de Soluções de Problemas de 
Comunicação de cada licitante. 

 

PARA: 

18. DA REUNIÃO DE LICITAÇÃO E DO JULGAMENTO (EDITAL) 

(...) 

18.7 A reunião de licitação será realizada em 4 (quatro) sessões públicas, 
observados os procedimentos previstos neste Edital e na legislação, 
conforme os procedimentos seguintes: 

18.7.1 PRIMEIRA SESSÃO: A abertura da sessão pública de licitação 
será realizada no dia, hora e local previsto na convocação deste Edital e 
terá a seguinte pauta inicial: 

(...) 

18.7.1.12 As planilhas previstas nas letras “c” e “f”, do subitem 18.7.1.9 conterão, 
respectivamente, as pontuações de cada membro para cada subquesito 
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do Plano de Comunicação Publicitária apresentado pelas licitantes e as 
pontuações de cada membro para os quesitos Capacidade de 
Atendimento, Repertório e Relato de Soluções de Problemas de 
Comunicação de cada licitante. 

 

DE: 

18. DA REUNIÃO DE LICITAÇÃO E DO JULGAMENTO (EDITAL) 

(...) 

18.7.2 SEGUNDA SESSÃO: Após receber as atas de julgamento das Propostas 
Técnicas - Envelopes n.ºs 01 e 03, respectivas planilhas de julgamento e demais 
documentos elaborados pela Subcomissão Técnica, a Comissão convocará as 
licitantes para participar da segunda sessão pública que terá a seguinte pauta 
básica: 

a) Identificação dos representantes das licitantes presentes e coleta de suas 
assinaturas na lista de presença; 

b) Abertura do receptáculo contendo os envelopes n.º 02 e abertura e rubrica do 
conteúdo dos envelopes n.º 02 e rubrica no fecho do invólucro n.º 04; 

c) Cotejo das vias não identificadas (invólucro n.º 01) com as vias identificadas 
(invólucro n.º 02) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de 
sua autoria; 

d) Elaboração da planilha geral com o somatório das pontuações atribuídas ao 
plano de comunicação publicitária e separadamente, aos demais quesitos de 
cada Proposta Técnica; 

e) Proclamação do resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; 

f) Adoção dos procedimentos previstos neste edital, em caso de empate, após a 
decisão final, inclusive das Propostas de Preço. 

g) Informação de que o resultado do julgamento das Propostas Técnicas será 
divulgado na forma da lei, com a indicação dos licitantes classificados e dos 
desclassificados, em ordem decrescente de pontuação. 

 

PARA: 

18. DA REUNIÃO DE LICITAÇÃO E DO JULGAMENTO (EDITAL) 

(...) 

18.7.2 SEGUNDA SESSÃO: Após receber as atas de julgamento das Propostas 
Técnicas - Envelopes n.ºs 01 e 03, respectivas planilhas de julgamento e demais 
documentos elaborados pela Subcomissão Técnica, a Comissão convocará as 
licitantes para participar da segunda sessão pública que terá a seguinte pauta 
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básica: 

a) Identificação dos representantes das licitantes presentes e coleta de suas 
assinaturas na lista de presença; 

b) Abertura do receptáculo contendo os envelopes n.º 02 e abertura e rubrica do 
conteúdo dos envelopes n.º 02 e rubrica no fecho do invólucro n.º 04; 

c) Cotejo das vias não identificadas (invólucro n.º 01) com as vias identificadas 
(invólucro n.º 02) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de 
sua autoria; 

d) Elaboração da planilha geral com o somatório das pontuações atribuídas ao 
plano de comunicação publicitária e separadamente, aos demais quesitos de 
cada Proposta Técnica; 

e) Proclamação do resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; 

f) Informação de que o resultado do julgamento das Propostas Técnicas será 
divulgado na forma da lei, com a indicação dos licitantes classificados e dos 
desclassificados, em ordem decrescente de pontuação. 

 

DE: 

1. OBJETO (Anexo I do Edital) 

(...) 

1.3.1 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 1.2 o – 
patrocínio de mídia – assim entendidos os projetos de veiculação em mídia 
ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo 
de divulgação – e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, 
culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de divulgação. 

 

PARA: 

1. OBJETO (Anexo I do Edital) 

(...) 

1.3.1 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 1.3 o – 
patrocínio de mídia – assim entendidos os projetos de veiculação em mídia 
ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo 
de divulgação – e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, 
culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de divulgação. 

 

DE: 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (Anexo I do Edital) 
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(...) 

3.3.1 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 3.2 o – 
patrocínio de mídia – assim entendidos os projetos de veiculação em mídia 
ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo 
de divulgação – e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, 
culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de divulgação. 

 

PARA: 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (Anexo I do Edital) 

(...) 

3.3.1 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 3.3 o – 
patrocínio de mídia – assim entendidos os projetos de veiculação em mídia 
ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo 
de divulgação – e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, 
culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de divulgação. 

 

DE: 

4. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Anexo I do Edital) 

(...) 

4.2 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 
assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar manter sede, 
escritório ou sucursal na região. 

4.3 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de 
assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar que possui na 
região estrutura de atendimento compatível com o volume e características 
dos serviços a serem prestados à CONTRATANTE, representada, no 
mínimo, pelos seguintes profissionais: 

I.  1 (um) na área de atendimento; 

II.  1 (um) na área de planejamento; 

III.  2 (dois) na área de criação; 

IV.  1 (dois) nas áreas de produção (impressa, eletrônica, digital e de 
design/computação gráfica); 

V.  1 (dois) na área de mídia/mídia digital. 

 

PARA: 

4. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Anexo I do Edital) 
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(...) 

4.2 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 
assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar manter pelo 
menos, escritório ou representante no município de Castanhal. 

4.3 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de 
assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar que possui 
estrutura de atendimento compatível com o volume e características dos 
serviços a serem prestados à CONTRATANTE, representada, no mínimo, 
pelos seguintes profissionais: 

I.  1 (um) na área de atendimento; 

II.  1 (um) na área de planejamento; 

III.  2 (dois) na área de criação; 

IV.  1 (um) nas áreas de produção (impressa, eletrônica, digital e de 
design/computação gráfica); 

V.  1 (um) na área de mídia/mídia digital. 

 

DE: 

7. REQUISITOS DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPES 01, 02 03) (Anexo I 
do Edital) 

(...) 

7.2.1.5 Formatação do Plano de Comunicação Publicitária: O caderno 
específico que compõe o Plano de Comunicação Publicitária deverá observar a 
seguinte formatação: 

a) Caderno único, orientação retrato, com espiral preto colocado à esquerda; 

b) Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, ambas 
em branco. 

c) Conteúdo impresso em papel A4, branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, 
orientação retrato; 

d) Espaçamento de 2 cm, nas margens direita e esquerda, a partir da borda; 

e) Títulos, entre títulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos; 

f) Espaçamento “simples” entre linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e 
entretítulos e entre parágrafos; 

g) Alinhamento justificado do texto. 

h) Texto e numeração de páginas em fonte “Arial”, cor “automático”, 
tamanho “12 Pontos” ; 

i) Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira 
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página interna, em algarismos arábicos; 

 

PARA: 

7. REQUISITOS DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPES 01, 02 e 03) (Anexo 
I do Edital) 

 (...) 

7.2.1.5 Formatação do Plano de Comunicação Publicitária: O caderno 
específico que compõe o Plano de Comunicação Publicitária deverá observar a 
seguinte formatação: 

a) Caderno único, orientação retrato, com espiral preto colocado à esquerda; 

b) Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2, ambas em 
branco; 

c) Conteúdo impresso em papel A4, branco, com 75 gr/m2, orientação 
retrato; 

d) Espaçamento de 2 cm, nas margens direita e esquerda, a partir da borda; 

e) Títulos, entre títulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos; 

f) Espaçamento “simples” entre linhas e “duplo” após títulos e entretítulos e 
entre parágrafos; 

g) Alinhamento justificado do texto; 

h) Texto e numeração de páginas em fonte “Arial”, cor “automático”, 
tamanho “12 Pontos”; 

i) Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira 
página interna, em algarismos arábicos, centralizado no final da página. 

 

DE: 

8. REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS (Anexo I do Edital) 

(...) 

8.2  A Proposta de Preço deverá conter: 

8.2.1 Itens sujeitos a valoração, contendo as informações constantes no 
Modelo de Proposta anexo a este edital, indicando os percentuais em 
algarismos e por extenso, com os seguintes dados: 

a) Percentual de desconto a ser concedido à Câmara Municipal de 
Castanhal, sobre os CUSTOS INTERNOS, baseado na tabela de preços 
do SINAPRO/PA - Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do 
Pará (Não será aceito percentual de desconto superior a 50% (cinquenta 
por 
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cento)); 

b) Honorários (em percentual) de até 15% (quinze por cento), a serem 
cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, incidentes sobre os custos 
comprovados de serviços realizados por fornecedores, referentes à 
produção e à execução técnica de peças, campanhas e materiais 
publicitários que envolvam criação da agência e cuja distribuição não nos 
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de 
divulgação. 

c) Honorários (em percentual) de até 10% (dez por cento), a serem 
cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, incidentes sobre os custos 
de serviços realizados por fornecedores, referentes à produção e à 
execução técnica de peças, campanhas e materiais publicitários quando a 
responsabilidade da agência limitar-se à contratação ou pagamento do 
serviço ou suprimento, bem como a realização de outros serviços 
realizados por fornecedores referentes a pesquisas de pré-teste e pós-
teste – vinculadas à concepção e criação de campanhas e peças 
publicitárias – e à elaboração de marcas, de expressões de propaganda, 
de logotipos e de elementos de comunicação visual. 

8.3  Os trabalhos desenvolvidos internamente pela Agência serão 
remunerados de acordo com os valores constantes da Tabela de Custos 
Internos do SINAPRO/PA - Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará, aplicando-se o desconto oferecido na proposta do 
licitante. 

PARA: 

8. REQUISITOS DA PROPOSTA DE PREÇOS (Anexo I do Edital) 

(...) 

8.2  A Proposta de Preço deverá conter: 

8.2.1 Itens sujeitos a valoração, contendo as informações constantes no 
Modelo de Proposta anexo a este edital, indicando os percentuais em 
algarismos e por extenso, com os seguintes dados: 

a) Percentual de honorários incidente sobre o valor previsto na relação de 
preços descrita na Lista de Custos Internos (pela criação, 
desenvolvimento e produção interna) do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado do Pará, vigente à época da prestação dos 
serviços, a título de ressarcimento dos custos internos dos serviços 
executados pela licitante. (Não será aceito percentual de honorários 
superior a 50% (cinquenta por cento)); 

b) Percentual de honorários incidente sobre os preços dos 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 
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novas tecnologias. (Não será aceito percentual de honorários superior a 
15% (quinze por cento)); 

c) Percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços 
prestados por fornecedores, quando a responsabilidade da Agência não 
envolver qualquer tipo de criação e limitar-se exclusivamente à 
contratação ou pagamento do serviço ou suprimento. (Não será aceito 
percentual de honorários superior a 10% (dez por cento)). 

8.3  Os trabalhos desenvolvidos internamente pela Agência serão 
remunerados de acordo com os valores constantes da Tabela de Custos 
Internos do SINAPRO/PA - Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará, aplicando-se o percentual de honorários oferecido na 
proposta do licitante. 

 

 

DE: 

10. DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (Anexo I do Edital) 

10.1  A avaliação dos itens de cada proposta de preços, conjuntamente, será 
efetuada de acordo com os critérios estabelecidos na tabela a seguir: 

ITEM DESCONTO PONTOS – PERCENTUAL 

01 

Desconto (em percentual) a ser concedido à 
Câmara Municipal de Castanhal, sobre os 
CUSTOS INTERNOS, baseados na tabela 
de preços do SINAPRO/PA - Sindicato 
das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará. 
Percentual mínimo: 20% 
Percentual máximo: 50% 

50 pontos – 50% 
40 pontos – 45% 
30 pontos – 40% 
25 pontos – 35% 
20 pontos – 30% 
15 pontos – 25% 
00 pontos – 20% 

02 

Honorários (em percentual), a serem 
cobrados da Câmara Municipal de 
Castanhal, incidentes sobre os custos 
comprovados de serviços realizados por 
fornecedores, referentes à produção e à 
execução técnica de peças, campanhas e 
materiais publicitários que envolvam criação 
da agência e cuja distribuição não nos 
proporcione o desconto de agência 
concedido pelos veículos de divulgação. 
Percentual máximo: 15% 

Percentual mínimo: 10% 

50 pontos – 10% 
40 pontos – 11% 
30 pontos – 12% 
25 pontos – 13% 
15 pontos – 14% 
00 pontos – 15% 
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03 

Honorários, a serem cobrados da Câmara 
Municipal de Castanhal, incidentes sobre os 
custos de serviços realizados por 
fornecedores, referentes à produção e à 
execução técnica de peças, campanhas e 
materiais publicitários quando a 
responsabilidade da agência limitar-se à 
contratação ou pagamento do serviço ou 
suprimento, bem como a realização de 
outros serviços realizados por fornecedores 
referentes a pesquisas de pré-teste e pós-
teste – vinculadas à concepção e criação de 
campanhas e peças publicitárias – e à 
elaboração de marcas, de expressões de 
propaganda, de logotipos e de elementos 
de comunicação visual. 
Percentual máximo: 10% 

Percentual mínimo: 5% 

50 pontos – 5% 
40 pontos – 6% 
30 pontos – 7% 
25 pontos – 8% 
15 pontos – 9% 
00 pontos – 10% 

 

PARA: 

10. DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (Anexo I do Edital) 

10.1  A avaliação dos itens de cada proposta de preços, conjuntamente, será 
efetuada de acordo com os critérios estabelecidos na tabela a seguir: 

ITEM PERCENTUAL DE HONORÁRIOS PONTOS – PERCENTUAL 

01 

Percentual de honorários incidente sobre o 
valor previsto na relação de preços descrita 
na Lista de Custos Internos (pela criação, 
desenvolvimento e produção interna) do 
Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará, vigente à época da 
prestação dos serviços, a título de 
ressarcimento dos custos internos dos 
serviços executados pela licitante. 
Percentual mínimo 30 % 
Percentual máximo 50 % 

50 pontos – 50% (maior 
ou igual) 
40 pontos – 45% 
30 pontos – 40% 
20 pontos – 35% 
0 pontos – 30% (menor 
ou igual) 
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02 

Percentual de honorários incidente sobre os 
preços dos 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.  
Percentual mínimo 13,33 % 
Percentual máximo 15 % 

30 pontos – 15% (maior 
ou igual) 
25 pontos – 14,5% 
20 pontos – 14% 
15 pontos – 13,5% 
0 pontos – 13,33% 
(menor ou igual) 
 

03 

Percentual de honorários incidente sobre os 
preços de serviços prestados por 
fornecedores, quando a responsabilidade 
da Agência não envolver qualquer tipo de 
criação e limitar-se exclusivamente à 
contratação ou pagamento do serviço ou 
suprimento.   
Percentual mínimo 8,33 % 
Percentual máximo 10 % 

20 pontos – 10% (maior 
ou igual) 
15 pontos – 9,5% 
10 pontos – 9% 
5 pontos – 8,5% 
0 pontos – 8,33% 
(menor ou igual) 
 

 

DE: 

1. PREÇOS SUJEITOS À VALORAÇÃO: (Anexo V do Edital) 

1.1  Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes 
preços para os serviços descritos: 

a) Desconto a ser concedido a Câmara Municipal de Castanhal, sobre os custos 
internos, baseado na tabela de preços do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado do Pará: 

 _________ % (____________________________ por cento); 

b) Honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, incidentes 
sobre os custos comprovados de serviços realizados por fornecedores, 
referentes à produção e à execução técnica de peças, campanhas e materiais 
publicitários que envolvam criação da agência e cuja distribuição não nos 
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação: 

 _________ % (____________________________ por cento); 

c) Honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, incidentes 
sobre os custos de serviços realizados por fornecedores, referentes à produção 
e à execução técnica de peças, campanhas e materiais publicitários quando a 
responsabilidade da agência limitar-se à contratação ou pagamento do serviço 
ou suprimento, bem como a realização de outros serviços realizados por 
fornecedores referentes a pesquisas de pré-teste e pós-teste – vinculadas à 
concepção e criação de campanhas e peças publicitárias – e à elaboração de 
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marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de elementos de 
comunicação visual: 

 _________ % (____________________________ por cento). 

 

PARA: 

1. PREÇOS SUJEITOS À VALORAÇÃO: (Anexo V do Edital) 

1.1  Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os percentuais de 
honorários para os serviços descritos: 

a) Percentual de honorários incidente sobre o valor previsto na relação de 
preços descrita na Lista de Custos Internos (pela criação, desenvolvimento e 
produção interna) do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará, 
vigente à época da prestação dos serviços, a título de ressarcimento dos custos 
internos dos serviços executados pela licitante: 

 _________ % (____________________________ por cento); 

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

 _________ % (____________________________ por cento); 

c) Percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços prestados por 
fornecedores, quando a responsabilidade da Agência não envolver qualquer tipo 
de criação e limitar-se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço 
ou suprimento: 

 _________ % (____________________________ por cento). 

 

 

DE: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO (Anexo VI do Edital) 

(...) 

2.3.1 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 2.2 o – 
patrocínio de mídia – assim entendidos os projetos de veiculação em mídia 
ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo 
de divulgação – e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, 
culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de divulgação. 

 

PARA: 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO (Anexo VI do Edital) 

(...) 

2.3.1 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem 2.3 o – 
patrocínio de mídia – assim entendidos os projetos de veiculação em mídia 
ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como veículo 
de divulgação – e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, 
culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de divulgação. 

 

DE: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO 
OBJETO (Anexo VI do Edital) 

(...) 

3.2 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 
assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar manter sede, 
escritório ou sucursal na região. 

3.3 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de 
assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar que possui na 
região estrutura de atendimento compatível com o volume e características 
dos serviços a serem prestados à CONTRATANTE, representada, no 
mínimo, pelos seguintes profissionais: 

I.  1 (um) na área de atendimento; 

II.  1 (um) na área de planejamento; 

III.  2 (dois) na área de criação; 

IV.  1 (dois) nas áreas de produção (impressa, eletrônica, digital e de 
design/computação gráfica); 

V.  1 (dois) na área de mídia/mídia digital. 

 

PARA: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO 
OBJETO (Anexo VI do Edital) 

(...) 

3.2 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 
assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar manter pelo 
menos, escritório ou representante no município de Castanhal. 

3.3 No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de 
assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar que possui 
estrutura de atendimento compatível com o volume e características dos 
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serviços a serem prestados à CONTRATANTE, representada, no mínimo, 
pelos seguintes profissionais: 

I.  1 (um) na área de atendimento; 

II.  1 (um) na área de planejamento; 

III.  2 (dois) na área de criação; 

IV.  1 (um) nas áreas de produção (impressa, eletrônica, digital e de 
design/computação gráfica); 

V.  1 (um) na área de mídia/mídia digital. 

 

DE: 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Anexo 
VI do Edital) 

(...) 

5.2  Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte 
forma: 

a) Desconto a ser concedido a Câmara Municipal de Castanhal, sobre os custos 
internos, baseado na tabela de preços do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Estado do Pará: 

 _________ % (____________________________ por cento); 

b) Honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, incidentes 
sobre os custos comprovados de serviços realizados por fornecedores, 
referentes à produção e à execução técnica de peças, campanhas e materiais 
publicitários que envolvam criação da agência e cuja distribuição não nos 
proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação: 

 _________ % (____________________________ por cento); 

c) Honorários, a serem cobrados da Câmara Municipal de Castanhal, incidentes 
sobre os custos de serviços realizados por fornecedores, referentes à produção 
e à execução técnica de peças, campanhas e materiais publicitários quando a 
responsabilidade da agência limitar-se à contratação ou pagamento do serviço 
ou suprimento, bem como a realização de outros serviços realizados por 
fornecedores referentes a pesquisas de pré-teste e pós-teste – vinculadas à 
concepção e criação de campanhas e peças publicitárias – e à elaboração de 
marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de elementos de 
comunicação visual: 

 _________ % (____________________________ por cento). 

 

PARA: 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Anexo 
VI do Edital) 

(...) 

5.2  Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte 
forma: 

a) Percentual de honorários incidente sobre o valor previsto na relação de 
preços descrita na Lista de Custos Internos (pela criação, desenvolvimento e 
produção interna) do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará, 
vigente à época da prestação dos serviços, a título de ressarcimento dos custos 
internos dos serviços executados pela licitante: 

 _________ % (____________________________ por cento); 

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

 _________ % (____________________________ por cento); 

c) Percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços prestados por 
fornecedores, quando a responsabilidade da Agência não envolver qualquer tipo 
de criação e limitar-se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço 
ou suprimento: 

 _________ % (____________________________ por cento). 

 

 

DE: 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Anexo 
VI do Edital) 

(...) 

5.19 A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de 
agência quando da utilização, pelo CONTRATANTE, de créditos que a 
este tenham sido eventualmente concedidos por veículos de divulgação, 
em qualquer ação publicitária pertinente ao Contrato. 

 

PARA: 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Anexo 
VI do Edital) 

(...) 

5.19 A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração decorrente da 
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veiculação de campanhas quando for utilizado crédito concedido pelos 
veículos à CONTRATANTE, mas fará jus ao recebimento de remuneração 
pelos serviços que forem executados para a criação da campanha a ser 
veiculada, como custos internos de produção e honorários sobre 
produção externa. 

 

DE: 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
(Anexo VI do Edital) 

(...) 

a) Dar ciência à CONTRATADA de qualquer alteração no presente Contrato, 
ficando expressamente esclarecido que qualquer alteração contratual 
deverá ser submetida previamente à apreciação da CONTRATANTE; 

 

PARA: 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
(Anexo VI do Edital) 

(...) 

a) Dar ciência à CONTRATADA de qualquer alteração no presente Contrato, 
ficando expressamente esclarecido que qualquer alteração contratual 
deverá ser submetida previamente à apreciação da CONTRATADA; 

 

DE: 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA (Anexo VI do Edital) 

(...) 

9.2 O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias, deverá ser 
apresentado à Câmara Municipal de Castanhal no prazo máximo 
estipulado no item 8.1, sob pena de rescisão contratual, estando passível 
de aplicação da multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor 
anual do Contrato e aplicação da penalidade de suspensão do direito de 
contratar com a Câmara Municipal de Castanhal por período de até 2 
(dois) anos. 

 

PARA: 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA (Anexo VI do Edital) 

(...) 
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9.2 O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias, deverá ser 
apresentado à Câmara Municipal de Castanhal no prazo máximo 
estipulado no item 9.1, sob pena de rescisão contratual, estando passível 
de aplicação da multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor 
anual do Contrato e aplicação da penalidade de suspensão do direito de 
contratar com a Câmara Municipal de Castanhal por período de até 2 
(dois) anos. 

 

DE: 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA (Anexo VI do Edital) 

(...) 

9.3 Em caso de prorrogação do prazo de vigência do Contrato que vier a ser 
firmado com a licitante vencedora, a garantia deverá ser renovada, 
mantendo-se o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do 
Contrato. Ficam mantidas a aplicação das penalidades previstas no item 
8.2 para os períodos de prorrogação, se não cumprida a obrigação da 
prestação da garantia. 

 

PARA: 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA (Anexo VI do Edital) 

(...) 

9.3 Em caso de prorrogação do prazo de vigência do Contrato que vier a ser 
firmado com a licitante vencedora, a garantia deverá ser renovada, 
mantendo-se o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do 
Contrato. Ficam mantidas a aplicação das penalidades previstas no item 
9.2 para os períodos de prorrogação, se não cumprida a obrigação da 
prestação da garantia. 

 

DE: 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA (Anexo VI do Edital) 

(...) 

9.4 Havendo revisão do valor contratado ou alteração que implique no 
aumento quantitativo do objeto do Contrato, o valor da garantia deverá ser 
complementado em igual proporção. 

 

PARA: 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA (Anexo VI do Edital) 
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(...) 

9.4 Havendo revisão do valor contratado ou alteração que implique no 
aumento ou redução do quantitativo do objeto do contrato, o valor da 
garantia deverá ser proporcional ao aumento ou redução do quantitativo 
do mesmo. 

DE: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MULTAS (Anexo VI do Edital) 

13.1  A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos 
por cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação 
contratual, devendo o valor da multa ser recolhido no Setor Financeiro, no prazo 
de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 

13.2  A CONTRATADA ficará sujeito a multa moratória de 0,5% (cinco décimo por 
cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato pelo não cumprimento do prazo 
fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 

13.3  A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE, da garantia contratual ou cobrada diretamente da 
empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais sanções já previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

14.1  A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 

14.2  Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

I. advertência; 

II. multa, nos seguintes termos: 

a) Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do 
serviço por cada dia de atraso; 

b) Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez 
dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do 
valor do serviço; 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor 
do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 
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d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, 
entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se 
seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado. 

14.3  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

14.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no item 14.2 acima. 

14.5  Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará 
sujeita às penalidades tratadas nos incisos I e II do subitem 14.2 acima: 

I. pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento; 

II. pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do 
serviço/fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não 
ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, com 
a notificação devida; 

III. pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as especificações 
e prazos estipulados neste Edital. 

14.6  Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

14.7  As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 
prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO, DA DENUNCIA E DAS SANÇÕES 

15.1  Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente 
de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das 
cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte 
denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 
87, da Lei supra referida. 

15.2  As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos 
que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do 
inadimplemento das condições contratuais. 



 

Rua Major Ílson Santos, 450 – Nova Olinda – CEP: 68742-190 
Fone: (91) 3721-2643 – Castanhal – Pará – Brasil 

camaradecastanhal@hotmail.com.br / www.camaradecastanhal.pa.gov.br 
 

PODER LEGISLATIVO 

CASTANHAL / PARÁ 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

16.1 A CONTRATADA se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a: 

I. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma 
de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos 
fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se 
comprometam no mesmo sentido. 

II. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a 
categoria de Menor Aprendiz. 

III. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso 
na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, 
condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, 
bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos 
fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se 
comprometam no mesmo sentido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 As omissões deste Contrato e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão 
sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital e seus anexos e a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, em caso de conflito, as 
disposições do Edital sobre as da proposta. 

17.2 Respeitadas as cláusulas contratuais, cabe ressaltar que os casos omissos 
serão resolvidos entre as partes, em comum acordo, conforme a Lei n.º 
8.666/1993 - Licitações e Contratos Administrativos ou, ainda, pelos princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. 

17.3 Este Contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou 
supressão do quantitativo do objeto licitado em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do seu valor inicial, caso seja necessário e acordado entre as partes. 

17.4 Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais que sejam 
devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, 
serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na 
norma tributária, sem direito a reembolso. 

17.5 A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória 
ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, 
assegurando-lhe porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade 
e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de 
forma proporcional aos serviços efetivamente executados. 

17.6 As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato 



 

Rua Major Ílson Santos, 450 – Nova Olinda – CEP: 68742-190 
Fone: (91) 3721-2643 – Castanhal – Pará – Brasil 

camaradecastanhal@hotmail.com.br / www.camaradecastanhal.pa.gov.br 
 

PODER LEGISLATIVO 

CASTANHAL / PARÁ 

em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, como competente 
para dirimir quaisquer divergências ou litígios decorrentes da execução deste Contrato, 
com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

PARA:  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E MULTAS (Anexo VI do 
Edital) 

13.1  A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas; 

13.2  Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, o CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

I - advertência; 

II - multa, nos seguintes termos: 

a) Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço 
por cada dia de atraso; 

b) Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias 
após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do 
serviço; 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo 
dia da data da notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem 
ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, 
entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se 
seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço 
rejeitado. 

13.3  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

13.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
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com base no item 13.2 acima. 

13.5  Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita 
às penalidades tratadas nos incisos I e II do item 13.1 acima: 

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço/fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do 
serviço/fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, com a notificação 
devida; 

III - pela não execução do serviço/fornecimento de acordo com as 
especificações e prazos estipulados neste Edital. 

13.6  Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 
8.666/93. 

13.7  As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 
prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RECISÃO CONTRATUAL 

14.1  Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no art. 78 
da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 

14.2  Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 
78, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, terá a CONTRATADA direito, 
exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados. 

14.3  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

15.1 A CONTRATADA se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a: 

I. Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma 
de trabalho ilegal, bem como implementar esforços junto aos seus respectivos 
fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se 
comprometam no mesmo sentido. 

II. Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a 
categoria de Menor Aprendiz. 

III. Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso 
na relação de emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, 
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condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, 
bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos 
fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se 
comprometam no mesmo sentido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 As omissões deste Contrato e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão 
sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital e seus anexos e a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, em caso de conflito, as 
disposições do Edital sobre as da proposta. 

16.2 Respeitadas as cláusulas contratuais, cabe ressaltar que os casos omissos 
serão resolvidos entre as partes, em comum acordo, conforme a Lei n.º 
8.666/1993 - Licitações e Contratos Administrativos ou, ainda, pelos princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. 

16.3 Este Contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou 
supressão do quantitativo do objeto licitado em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do seu valor inicial, caso seja necessário e acordado entre as partes. 

16.4 Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais que sejam 
devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, 
serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim definido na 
norma tributária, sem direito a reembolso. 

16.5 A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória 
ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, 
assegurando-lhe porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade 
e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de 
forma proporcional aos serviços efetivamente executados. 

16.6 As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato 
em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, como competente 
para dirimir quaisquer divergências ou litígios decorrentes da execução deste Contrato, 
com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Conclusão 
  
Tendo em vista os fundamentos expostos acima, a CPL conhece da impugnação 

e a julga procedente nos termos já apresentados. 
  
Desta maneira a CPL promoverá a republicação do Edital do certame com as 
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retificações deferidas. Entretanto, considerando que tais retificações acolhidas, 
conforme solicitação do SINAPRO-PA, afetam a elaboração das propostas das 
agências licitantes será marcada nova data para a abertura do certame.  

 

 

 

Em virtude das alterações, o Edital será republicado e estará disponível para o público 
dia 31/06/2017, com nova data: 

 

A ABERTURA DAS PROPOSTAS será no dia 19/07/2017, às 10h00min. 

 

 

Castanhal, 26 de maio de 2017. 

 

 

 

Jorge Luiz Soares da Silva 

Presidente da CPL 


