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EDITAL DE LICITAÇÃO  

Processo nº 11/2019 
Edital nº 11/2019 
Tomada de Preços nº 1/2019 
Tipo: Técnica e Preço 
Recebimento dos Envelopes: Dia 19/06/2019 às 9h00 
Abertura da Sessão: Dia 19/06/2019 às 9h15 
Local: Rua Bandeirantes, 25 - Marília/SP   

A Câmara Municipal de Marília, através de seu Presidente Marcos Santanta 
Rezende, torna pública a abertura desta licitação, sob a modalidade Tomada de 
Preços, do Tipo Técnica e Preço, que será regida pela Lei Federal nº 12.232/2010 
subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações e pelas disposições 
deste Edital e demais anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

1. OBJETO 

a) Constitui objeto da presente licitação contratação de agência de propaganda 
para a prestação de serviços de comunicação social nas áreas de agenciamento 
de publicidade, propaganda e marketing, abrangendo trabalhos de criação, 
produção gráfica, produção de artefatos, reprodução e veiculação de programas 
e campanhas publicitárias em mídia escritas e digitais e de comunicação dirigida, 
de caráter informativo, educativo e de orientação social à comunidade. 

b) Compete à agência o planejamento e a execução de pesquisas e de outros 
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o 
público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e 
ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, respeitado 
o disposto no art. 3º da Lei 12.232/10. 

c) Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem o conjunto de 
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de 
promover a informação de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias 
ou informar o público em geral. 

d) Os serviços de comunicação social terão caráter educativo, informativo, de 
orientação social ou de utilidade pública, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos (art. 37, §1º, da Constituição Federal). 

e) O público-alvo dos serviços ora licitados é primordialmente a população, 
respeitados os segmentos específicos para a comunicação dirigida, como 
campanhas de lançamento e sustentação de ações e serviços, podendo atingir 
outros públicos internos ou externos à ação da Câmara Municipal de Marília.  

f) Relativamente aos serviços produzidos pela contratada, todos os direitos 
autorais relativos aos produtos de comunicação e outros abrangidos pelo objeto 
desta Licitação pertencerão à Contratante/Câmara Municipal de Marília.  
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g) As quantidades de serviços poderão sofrer alterações ou supressões, conforme 
interesse da Câmara Municipal, dentro do limite previsto no artigo 65, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

h) Os serviços serão prestados pela Contratada, mediante prévia e expressa 
solicitação da Câmara Municipal, após aprovação do Gestor do Contrato. 

i) Os serviços deverão ser executados pela Agência Contratada e deverão 
observar rigorosamente o padrão de qualidade, prazos e custos fixados; prática 
de preços em conformidade com os praticados no mercado e obedecer às 
normas da legislação pertinente em vigor, em especial ao Código de Ética, do 
CONAR, e da própria Lei Federal n° 12.232/10. 

j) Além dos serviços internos da Agência, a contratada se responsabiliza pela 
execução de serviços de veiculação mediante expressa autorização Gestor do 
Contrato ressaltando que a contratada será a única e integral responsável dos 
serviços e cumprimento de todas as obrigações contratuais perante a Câmara 
Municipal de Marília. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

a) Poderão participar da presente licitação empresas legalmente constituídas, com 
capacidade técnica, idoneidade econômico-financeira e regularidade jurídico-
fiscal, que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e em seus anexos.  

b) A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições 
legais pertinentes.  

 

2.1. Não será aceita a participação de empresas:  

a) Declaradas inidôneas ou inadimplentes com a União, o Estado ou com o 
Município;  

b) Que esteja sob falência, concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.  

c) Qualquer declaração somente poderá ser feita neste procedimento licitatório pelo 
titular da empresa ou seu representante legal.  

d) O CREDENCIAMENTO será feito por meio de instrumento público de 
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para 
falar em seu nome durante a reunião de abertura dos Envelopes, seja referente 
à documentação ou às propostas e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. (Anexo 
III) - Este Documento será Entregue à Comissão de Licitação fora de 
envelope. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA  

a) Os documentos relativos à proposta técnica, proposta comercial e 
documentação de habilitação de cada licitante, salvo o Envelope relativo à via 
sem identificação do plano de comunicação publicitária, deverão ser 
apresentados em Envelopes separados, indevassáveis e colados, sob pena de 
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desqualificação, contendo em sua parte externa, além da razão social e 
endereço da licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 1 - “PROPOSTA TÉCNICA I” 

CONTEÚDO: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

IDENTIFICADO 

PROCESSO Nº 11/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 

  

ENVELOPE Nº 2 - “PROPOSTA TÉCNICA II” 

CONTEÚDO: PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
IDENTIFICADO 

PROCESSO Nº 11/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 

  

ENVELOPE Nº 3 – “PROPOSTA TÉCNICA II” 

CONTEÚDO: PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

VIA SEM IDENTIFICAÇÃO - PADRONIZADO 

PROCESSO Nº 11/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 

 

ENVELOPE Nº 4 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

IDENTIFICADO 

PROCESSO Nº 11/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 

  

ENVELOPE Nº 5 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

IDENTIFICADO 

PROCESSO Nº 11/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 

 

b) As Propostas Técnicas, Proposta de Preços e Documentação de Habilitação, 
salvo o Envelope relativo à proposta técnica contendo o plano de comunicação 
publicitária sem identificação (Envelope nº 3), deverão ser apresentadas em 
papel que identifique a licitante, assinadas pelo representante legal. 
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c) Os documentos de habilitação (Envelope nº 5) serão apresentados apenas 
pelos licitantes classificados no julgamento final das propostas (art. 11, § 4°, 
inciso XI, da Lei Federal nº 12.232, de 29/04/2010). 

d) As peças que integram a proposta técnica podem ser acondicionadas em 
embalagens adequadas às suas características, desde que invioláveis quanto às 
informações de que tratam, até a abertura do correspondente Envelope. 

e) A proposta técnica será composta de um plano de comunicação publicitária 
(Envelopes nº 2 e 3), pertinente às informações expressas no briefing e de um 
conjunto de informações referentes ao proponente (Envelope nº 1) (art. 6°, 
inciso III, da Lei Federal n° 12.232, de 29/04/2010). 

f) O plano de comunicação publicitária que compõe a proposta técnica será 
apresentado em 2 (duas) vias, uma com a identificação de sua autoria 
(Envelope nº 2) e outra sem a identificação (Envelope nº 3), devendo este 
último ser acondicionado em Envelope padronizado fornecido pela Câmara 
Municipal de Marília (art. 6°, inciso IV, da Lei Federal n° 12.232, de 29/04/2010). 

g) O Envelope destinado à apresentação da via não identificada do plano de 
comunicação publicitária será padronizado e fornecido previamente pela Câmara 
Municipal, junto ao Setor de Licitações, sem nenhum tipo de identificação (art. 
6°, inciso IV, da Lei Federal n° 12.232, de 29/04/2010).  

h) O formato para apresentação pelos proponentes do plano de comunicação 
publicitária será PADRONIZADO quanto a seu tamanho, a fontes tipográficas, a 
espaçamento de parágrafos, a quantidades e formas dos exemplos de peças e a 
outros aspectos pertinentes, salvo quanto na elaboração das tabelas, planilhas e 
gráficos integrantes do plano de mídia e não mídia, onde os proponentes 
poderão utilizar as fontes tipográficas que julgarem mais adequadas para sua 
apresentação (art. 6°, inciso IX, da Lei Federal n° 12.232, de 29/04/2010). 

i) Será vedada a aposição, a qualquer parte da via não identificada do plano de 
comunicação publicitária, de marca, sinal ou palavra que possibilite a 
identificação do seu proponente antes da abertura do Envelope da via 
identificada do plano de comunicação publicitária em Sessão Pública realizada 
para este fim (art. 6°, inciso XII, e art. 9°, § 2°, da Lei Federal n° 12.232, de 
29/04/2010). 

j) Os Envelopes padronizados com a via não identificada do plano de comunicação 
publicitária só serão recebidos pela comissão permanente se não apresentarem 
marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento capaz de identificar à licitante 
(art. 11°, § 2°, da Lei Federal n° 12.232, de 29/04/2010). 

k) A via identificada do plano de comunicação publicitária (Envelope nº 2) terá o 
mesmo teor da via não identificada, sem os exemplos de peças referentes à 
ideia criativa (art. 9°, § 2°, da Lei Federal n° 12.232, de 29/04/2010). 

l) As propostas de preços (Envelope nº 4) serão apresentadas em 1 (um) 
Envelope e conterá quesitos representativos das formas de remuneração 
vigentes no mercado publicitário conforme disposto neste Edital (art. 6°, inciso V 
e art.9°, caput, da Lei Federal n° 12.232, de 29/04/2010). 

 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

a) As Propostas Técnicas, Proposta de Preços e Documentação de habilitação, 
salvo o Envelope relativo à proposta técnica contendo o plano de comunicação 
publicitária sem identificação (Envelope nº 3), deverão ser emitidas por editores 
de texto eletrônicos, em via rubricada e assinada em todas as suas páginas, sem 
emendas, rasuras, acréscimos e entrelinhas, em linguagem clara e que não 
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dificulte a exata compreensão de seu conteúdo, datadas do dia de sua entrega 
nesta Câmara e conterão a descrição detalhada do bem ofertado, prazos e 
demais informações conforme disposto neste Edital. 

 

5. PROPOSTA TÉCNICA: 

a) A Proposta Técnica será composta de um plano de comunicação publicitária (1 
via identificada e outra sem identificação) e da apresentação de informações 
estabelecidas em um briefing referentes ao proponente, organizada da seguinte 
forma: 

1. Proposta Técnica I - Envelope nº 1 - Apresentação das informações da 
proponente. 

2. Proposta Técnica II - Envelope nº 2 - Plano de comunicação publicitária 
IDENTIFICADA.  

3. Proposta Técnica II   -    Envelope nº 3 - Plano de comunicação 
publicitária NÃO IDENTIFICADA. 

b) A Proposta Técnica I (Envelope nº 1) consiste na apresentação dos seguintes 
quesitos elencados abaixo, destinados a avaliar a capacidade de atendimento do 
proponente e o nível dos trabalhos por ele realizados para seus clientes:  

I. Capacidade de Atendimento; 

II. Repertório (Portfólio); 

III. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação. 

 

6. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  

Sob a forma de textos, a licitante apresentará:  

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

b) Sistemática de atendimento, discriminando as obrigações a serem 
cumpridas pelo setor de atendimento da licitante, na execução do Contrato, 
incluídos os prazos máximos a serem cumpridos em condições normais de 
trabalho para a criação de campanha, criação de peças avulsas e elaboração 
de Plano de Mídia. 

c) Relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante, com a 
especificação do período de atendimento de cada um deles; 

d) As instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que serão colocados 
à disposição para execução do contrato. 

 

7. REPERTÓRIO (PORTFÓLIO):  

a) Apresentação de um conjunto de trabalhos, produzidos e veiculados pela 
licitante, sob a forma de peças e respectivas memórias técnicas, nas quais se 
incluirá apresentação sucinta do problema que a peça se propôs a resolver. 
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b) Poderão ser apresentadas até 10 (dez) peças, independente do meio de 
divulgação, do tipo ou característica da peça, todas veiculadas ou expostas a 
partir de 2014. 

c) Cada peça deverá conter ficha técnica com a identificação da licitante, data de 
produção, período de veiculação e a indicação de pelo menos 1 (um) veículo que 
a divulgou; 

d) Os vídeos deverão ser fornecidos em DVD e os spots e/ou jingles, em CD; 

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

 

8. RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO:  

a) Deverão ser apresentados até 2 (dois) casos, relatando em, no máximo, 3 
(três) páginas cada, sob a forma de texto descritivo, os problemas enfrentados, 
as soluções encontradas, formalmente referendados pelos respectivos 
anunciantes, permitida a inclusão de até 05 (cinco) peças de qualquer tipo para 
cada relato. 

b) A não apresentação de qualquer peça exigida para a proposta técnica, incidirá 
em pontuação 0 (zero) no referido item não apresentado, inclusive se não 
comprovada a autoria. 

c) A Proposta Técnica II (Envelope nº 2) e a Proposta Técnica II (Envelope nº 3) 
consiste na apresentação do PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, 
composto dos seguintes quesitos: 

I. Raciocínio Básico; 

II. Estratégia de Comunicação Publicitária; 

III. Idéia Criativa; 

IV. Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

I. Raciocínio Básico: sob a forma de texto de no máximo 3 (três) laudas, 
em que a licitante apresentará um diagnóstico das necessidades de 
comunicação publicitária da CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, a 
compreensão do proponente sobre o objeto da licitação e os desafios de 
comunicação a serem enfrentados, de acordo com as informações 
prestadas no briefing. 

II. Estratégia de Comunicação Publicitária: sob a forma de texto de no 
máximo 3 (três) laudas em que a licitante indicará e defenderá as linhas 
gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar os resultados e metas 
de comunicação desejadas pela CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA; 

III. Ideia Criativa: sob a forma de exemplos de peças publicitárias, que 
corresponderão à resposta criativa do proponente aos desafios e metas 
por ele explicitados na estratégia de comunicação publicitária. Como 
parte do quesito idéia criativa, a licitante apresentará campanha 
publicitária com exemplos de peças que corporifiquem objetivamente a 
proposta de solução para o problema específico de comunicação e 
demonstrem sua harmonia com o raciocínio básico e com a estratégia de 
comunicação publicitária. Os exemplos de peças só podem ser 
apresentados sob a forma de roteiro, layout, storyboard impresso , com 
ou sem música, limitados a 10 (dez) peças, independente do meio de 
divulgação, do tipo ou característica da peça. 
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IV. Estratégia de Mídia e Não Mídia: em que o proponente explicitará e 
justificará a estratégia e as táticas recomendadas, em consonância com a 
estratégia de comunicação publicitária por ela sugerida e em função da 
verba disponível indicada neste edital, apresentada sob a forma de texto 
de no máximo 3 (três) laudas, tabelas, gráficos, planilhas e por quadro 
resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e 
suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção 
e de veiculação. 

 

d) A via identificada do plano de comunicação publicitária terá o mesmo teor da via 
não identificada, sem os exemplos de peças referentes à idéia criativa.        

e) O formato para apresentação pelos proponentes do plano de comunicação 
publicitária será padronizado quanto a seu tamanho, a fontes tipográficas, a 
espaçamento de parágrafos, a quantidades e formas dos exemplos de peças e a 
outros aspectos pertinentes, da seguinte maneira: 

I. Folha A4; 

II. Fonte tipográfica: arial; 

III. Tamanho 12; 

IV. Espaçamento de parágrafos: simples; 

V. Quantidade de peças: especificado nas exigências da proposta; 

VI. Exemplos de peças: especificado nas exigências da proposta; 

VII. Sem qualquer recuo de parágrafo e apenas um espaço entre um parágrafo 
e outro; 

VIII. Margens superior, inferior, esquerda e direita: 2,5 cm. 

f) Os proponentes poderão utilizar as fontes tipográficas que julgarem mais 
adequadas para apresentação das tabelas, planilhas e gráficos integrantes do 
plano de mídia e não mídia.  

g) A não apresentação de qualquer peça exigida para a proposta técnica, incidirá 
em pontuação 0 (zero) no referido item não apresentado, inclusive se não 
comprovada a autoria. 

h) A Proposta Técnica II (Envelope nº 3) consiste na apresentação do PLANO DE 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA SEM IDENTIFICAÇÃO, com o mesmo teor 
exigido para a via identificada, com vistas à análise dos quesitos pela 
Subcomissão Técnica de forma totalmente imparcial e inidônea, sem a 
possibilidade de identificação do licitante, conforme exigências da Lei Federal n° 
12.232/10. 

i) O formato para apresentação pelos proponentes do plano de comunicação 
publicitária não identificado será padronizado quanto a seu tamanho, a fontes 
tipográficas, a espaçamento de parágrafos, a quantidades e formas dos 
exemplos de peças e a outros aspectos pertinentes da mesma maneira que o 
estabelecido para o plano de comunicação publicitária identificado. 

9. DA PROPOSTA COMERCIAL 

a) A Proposta de Preços - Envelope “4” deverá ser devidamente preenchida de 
acordo com as informações a seguir: 
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I. Nome ou razão social do Licitante, número do CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone, fax e endereço eletrônico - e-mail, bem como nome do 
representante, profissão, CPF, identidade, domicílio e cargo na empresa; 

II. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os 
custos e despesas e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste edital e seus anexos. A falta de tal declaração será considerada como 
inclusa nos preços toda e qualquer despesa; 

III. Declaração de que quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos 
omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse 
ou a qualquer título, devendo os serviços serem fornecidos à Câmara 
Municipal de Marília sem ônus adicionais. 

IV. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os 
custos e despesas e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste edital e seus anexos. A falta de tal declaração será considerada como 
inclusa nos preços toda e qualquer despesa. 

V. Honorário de 15% (quinze por cento) sobre os custos de produção realizada 
por terceiros ou custo efetivo dos serviços e suprimentos contratados; 
(Honorário não poderá ser superior a 15%) 

VI. Honorário de 10% (dez por cento) sobre os custos de produção realizada por 
terceiros, sobre o custo efetivo dos serviços e suprimentos contratados, 
quando a responsabilidade da agência limitar-se à contratação ou pagamento 
do serviço ou suprimento; (Honorário não poderá ser superior a 10%) 

 

10. A POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO: 

a) De preços e de condições de pagamento junto aos fornecedores e veículos, 
especialmente em relação a descontos; 

b) De preços a serem pagos pela licitante a atores ou modelos na reutilização de 
peças     por     novos períodos iguais ao inicialmente pactuados; 

c) De preços a serem pagos pela licitante a autores de obras artísticas 
preexistentes, aproveitadas em peças publicitárias, na reutilização dessas peças 
por novos períodos iguais ao inicialmente pactuado; 

d) Pelo “desconto de agência” de 20% (vinte por cento) a ser pago pelos veículos 
de comunicação, sobre seus preços de tabela ou pelo valor efetivamente 
negociado da mídia; 

 

11. DA HABILITAÇÃO 

a) A documentação deverá ser acondicionada em Envelope timbrado ou com 
carimbo da empresa, sobrescrito com a expressão “Envelope nº 5 - 
Documentos de Habilitação”, a razão social da licitante e o número desta 
Tomada de Preços. 

 

b) Os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes 
classificados no julgamento final das propostas (art. 11, § 4°, inciso XI, da Lei 
Federal nº 12.232, de 29/04/2010) que serão convocados oportunamente. Os 
documentos são:  
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I. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

II. Cópia do Certificado de Qualificação Técnica de Funcionamento obtido pelo 
Conselho Executivo das Normas Padrão – CENP; 

III. Cópia do CRC - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Câmara 
Municipal de Marília, no mínimo 3 (três) dias antes da abertura, que esteja 
dentro do seu prazo de validade e na categoria pertinente ao objeto do 
certame; 

IV. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda – CNPJ; 

V. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa à sede da 
licitante, que deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão 
Conjunta de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria da Fazenda Nacional; 

VI. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 
Negativa (ou Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Tributários; 

VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante proponente. 

VIII. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS), através de Certidão 
Negativa de Débito - CND. 

IX. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de Certificado de Regularidade do FGTS.  

X. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

XI. Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, de acordo com o disposto no Inciso V do art. 27 da lei 8.666/93; Anexo 
IV. 

XII. Declaração de idoneidade e inexistência de impedimentos para contratar 
com a Administração Pública, inexistência de fato impeditivo à habilitação e 
de não possuir entre os proprietários nenhum titular de mandato eletivo; 
Anexo V.  

c) As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Federal 
Complementar nº 123/06, terão tratamento diferenciado das demais, consoante 
disposições constantes nos arts. 42 a 45 da referida lei. 

 

12. DOS PROCEDIMENTOS PARA JULGAMENTO: 

a) Com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas, a presente 
licitação será processada e julgada por Comissão Permanente de Licitação, à 
qual competirá: 

 

I. Proceder à abertura da sessão com o recebimento dos Envelopes, bem 
como com a via não identificada do plano de comunicação e com as 
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informações de que trata o art. 8º da Lei 12.232, de 29/04/2010 em sessão 
pública e de prévia ciência dos licitantes; (Envelopes números 1, 2, 3 e 4). 

II. Proceder ao encaminhamento da proposta técnica (Envelope nº 3) à 
subcomissão técnica para análise e julgamento;  

III. Receber da subcomissão técnica a ata de julgamento dos quesitos 
juntamente com o plano de comunicação publicitária não identificada, as 
planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as 
fundamentaram em cada caso; 

 

13. DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO PÚBLICA PARA APURAÇÃO DO 
RESULTADO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

a) Abertura dos Envelopes com a via identificada do plano de comunicação 
publicitária (Envelope nº 2);  

b) Cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de comunicação 
publicitária, para identificação de sua autoria;  

c) Elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos 
quesitos de cada proposta técnica; 

d) Proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, 
registrando-se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de 
classificação; 

e) Proceder na abertura dos Envelopes com as PROPOSTAS DE PREÇOS, em 
sessão pública, fazer julgamento e lavrar ata do resultado final; 

f) Publicar o resultado no Diário Oficial do Município de Marília e proceder à 
convocação dos licitantes classificados no julgamento final das propostas para 
apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO;  

g) Proceder ao recebimento e abertura do Envelope com os documentos de 
habilitação dos licitantes, em sessão pública, para análise da sua conformidade 
com as condições estabelecidas na legislação em vigor e no instrumento 
convocatório;  

h) Decidir quanto à habilitação ou inabilitação dos licitantes e abertura do prazo 
para interposição de recurso;  

i) Aguardar o decurso dos prazos recursais antes de passar à fase subsequente, 
salvo renúncia expressa do direito de recorrer, manifestada por todos os 
licitantes; 

j) Lavrar ata circunstanciada de todas as reuniões da Comissão de Licitação, 
sejam elas públicas ou reservadas; 

k)  Analisar recursos porventura interpostos por licitantes e rever sua decisão ou, 
caso não o faça, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior; 

l) Se ocorrer renúncia expressa de eventuais recursos, decididos os 
eventualmente interpostos ou decorrido o prazo para sua interposição, a 
comissão de licitação passará à fase seguinte do certame. 

 

14. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

14.1 - PROPOSTA TÉCNICA I: INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA LICITANTE 
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a) O julgamento da PROPOSTA TÉCNICA será feito por uma SUBCOMISSÃO 
TÉCNICA, designada nos termos da Lei Federal n° 12.232/10 segundo os 
critérios a seguir discriminados.  

b) Pela avaliação do conteúdo da PROPOSTA TÉCNICA I (INFORMAÇÕES), 
serão levados em conta pela SUBCOMISSÃO TÉCNICA, sendo justificado 
cada ponto atribuído, como critério de julgamento técnico, os seguintes 
atributos da Proposta, em cada quesito: 

I. Capacidade de atendimento ............................................. Até 10 pontos; 

II. Repertório.............................................................................. Até 5 pontos; 

III. Relato de Soluções de Problemas de Comunicação...... Até 20 pontos; 

 

I. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  

Máximo de 10 (dez) pontos, com as seguintes notas máximas: 

a) Capacidade geral de atendimento revelada pela licitante, considerando a 
quantidade e a qualificação dos profissionais colocados à disposição da 
linha de atuação nos diferentes setores da agência licitante: 2,0 (dois) 
pontos. 

b) Sistemática de atendimento, relevando no julgamento dos quesitos a 
adequação dos prazos máximos indicados na proposta, a operacionalidade, 
a segurança, o grau de liberdade conferido à cliente na escolha de soluções 
alternativas e presteza no atendimento às solicitações: 6,0 (seis) pontos. 

c) As informações e comunicação a serem colocadas regularmente à 
disposição da Câmara Municipal de Marília, sem ônus adicional, durante a 
vigência do contrato: 2,0 (dois) pontos. 

 

II. REPERTÓRIO (PORTFÓLIO):  

a) Capacidade técnica e artística revelada pela licitante no atendimento a 
outros clientes, de acordo com as amostras de peças incluídas na proposta 
e aferidas pelos quesitos de concepção, pertinência, clareza, qualidade de 
execução e acabamento: 5,0 (cinco) pontos. 

 

III. RELATO DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO:  

a) Capacidade técnica da licitante em detectar e delimitar problemas de 
comunicação, equacioná-los, planejar sua solução, de sorte a evidenciar 
perfeita concatenação entre causa e efeito e, enfim, medir adequadamente 
os resultados: 5,0 (cinco) pontos. 

 

14.2 - PROPOSTA TÉCNICA II: PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

a) Pela avaliação do conteúdo da proposta técnica II (NÃO IDENTIFICADO) 
(PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA), serão atribuídas pontuações 
conforme escalonamento abaixo, até o máximo de: 

I. Raciocínio básico ..................................................... Até 10 pontos; 

II. Estratégia de comunicação publicitária.................. Até 15 
pontos; 
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III. Idéia criativa............................................................... Até 20 
pontos; 

IV. Estratégia de mídia e não mídia............................... Até 15 
pontos. 

 

I. RACIOCÍNIO BÁSICO:  

Máximo de 10 (dez) pontos, com as seguintes notas máximas: 

a) Conhecimento das características gerais da cliente: 2,0 (dois) pontos. 

b) Conhecimento genérico dos serviços prestados pela Câmara Municipal de 
Marília: 2,0 (dois) pontos. 

c) Adequada compreensão da linha de atuação específica da cliente no âmbito 
da linha de atuação em questão: 3,0 (três) pontos. 

d) Acuidade de compreensão demonstrada em relação às necessidades de 
comunicação dessa específica linha de atuação: 3,0 (três) pontos. 

 

II.  ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA:  

Máximo de 15 (quinze) pontos, com as seguintes notas máximas: 

a) Formulação do conceito, dos quais 4 (quatro) pontos para a compreensão 
do tema hipotético e 4 (quatro) pontos para o desenvolvimento do raciocínio 
que conduziu ao conceito total: 8,0 (oito) pontos. 

b) Formulação do tema da comunicação adotado para a linha de atuação: 7,0 
(sete) pontos. 

 

III. IDÉIA CRIATIVA:  

Máximo de 20 (vinte) pontos, com as seguintes notas máximas: 

a) Estratégia de comunicação que atenda a todos os pontos da campanha: 5,0 
(cinco) pontos. 

b) Capacidade de síntese da estratégia de comunicação que revele: 4,0 
(quatro) pontos. 

c) Cobertura do público envolvido pela linha de atuação contemplada pela 
estratégia sugerida: 5,0 (cinco) pontos. 

d) Originalidade na combinação de seus elementos constitutivos revelada nos 
roteiros e textos de peças publicitárias que se apresentarem: 6,0 (seis) 
pontos. 

IV. ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA:  

Máximo de 15 (quinze) pontos, com as seguintes notas máximas. 

a) Conhecimento dos hábitos de comunicação do público envolvido com a linha 
de atuação: 3,0 (três) pontos. 

 

b) Capacidade analítica revelada no estudo desses hábitos e nas conclusões 
oferecidas à formulação da mídia: 3,0 (três) pontos. 



 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

  

 

13 
 

c) Estudo de distribuição da verba da linha de atuação, em vista de suas 
diferentes necessidades entre as diversas áreas de serviços da licitante: 4,0 
(quatro) pontos. 

d) Consciência e economicidade do plano geral de utilização da verba 
publicitária da linha de atuação simulado na proposta: 5.0 (cinco) pontos. 

 

c) Serão DESCLASSIFICADAS as propostas técnicas que: 

I. Não atenderem as disposições contidas neste Edital; 

II. Não alcançarem, no total, a nota mínima de 50 (cinqüenta) pontos; 

III. Obtiverem nota 0 (zero) em quaisquer dos quesitos 

d) A nota do quesito corresponderá à média aritmética das notas de cada membro 
da Comissão responsável pela análise técnica e será calculada com 1 (uma) 
casa decimal após vírgula. 

e) A nota final da proposta técnica será a somatória das notas atribuídas aos 
quesitos referentes à Proposta Técnica I e II, sendo que a maior pontuação 
equivale a 20 (vinte) pontos, a segunda maior pontuação equivale a 18 
(dezoito) pontos, a terceira maior pontuação equivale a 16 (dezesseis) pontos, 
sempre decrescendo 2 (pontos) até chegar ao limite de 10 (dez) pontos.  

f) Será DESCLASSIFICADA a proposta de preços que não alcançar o mínimo de 
50 (cinquenta) pontos. 

 

15. DA PROPOSTA COMERCIAL 

a) A Proposta de Preços - Envelope “4” deverá ser devidamente preenchida de 
acordo com as informações a seguir: 

I) Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem 
todos os custos e despesas e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste edital e seus anexos. A falta de tal declaração 
será considerada como inclusa nos preços toda e qualquer despesa. 

II)  Declaração de que quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou 
indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os serviços 
serem fornecidos à Câmara Municipal de Marília sem ônus adicionais. 

III)  Será atribuído um total de 20 (vinte) pontos como Nota de Preço à 
proposta que ofertar o maior desconto na somatória das alíneas “a”, “b” 
e “c”: 

a) (DCI) - DESCONTO sobre os CUSTOS INTERNOS  da 

contratada em percentual não superior a 70% (a título de 

preservação da qualidade dos materiais) dados aos preços 
constantes da Tabela de Custos Internos do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado de São Paulo. 

b) (DHT) - DESCONTO sobre os HONORÁRIOS de 15% 

sobre os custos de produção realizada por TERCEIROS  ou 
custo efetivo dos serviços e suprimentos contratados; (Honorário 

não poderá ser superior a 15%). 
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c) (DHP) - DESCONTO sobre HONORÁRIO de 10% sobre os 
custos de produção realizada por terceiros, sobre o custo efetivo 
dos serviços e suprimentos contratados, quando a 
responsabilidade da agência limitar-se à contratação ou 

PAGAMENTO  do serviço ou suprimento; (Honorário não poderá 

ser superior a 10%). 

 

DESCONTO/HONORÁRIO NOTAS (N) 

 

 

 

 

DCI 

 

 

 

 

Desconto igual a 0,0% 

N= 0 

Desconto superior a 0,0% e iguais ou 
inferiores a 69,99% 

N = 1,0 x desconto percentual 

Desconto igual 70% 

N = 70 

Desconto superior a 70% 
DESCLASSIFICADA 

 

 

 

 

DHT 

 

 

 

 

Honorários iguais a 15%  

N = 0 

Honorários iguais ou superiores a 10,01% e 
inferiores a 15% 

N = 6 x (honorários em percentual) 

Honorários iguais ou inferiores a 10% 

N = 30 

Honorários superiores a 15% 
DESCLASSIFICADA 

 

 

 

 

DHP 

 

 

 

 

Honorários iguais a 10%  

N = 0 

Honorários iguais ou superiores a 5,01% e 
inferiores a 10% 

N = 4 x (honorários em percentual) 

Honrários inferiores a 5% 

N = 20 

Honorário superior a 10% 
DESCLASSIFICADA 

 

IV. A nota final da proposta de preços será a somatória  das alíneas “a”,  

“b” e “c”, ou seja: DCI + DHT + DHP, sendo que a maior pontuação 
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equivale a 20 (vinte) pontos, a segunda maior pontuação equivale a 18 
(dezoito) pontos, a terceira maior pontuação equivale a 16 (dezesseis) 
pontos, sempre decrescendo 2 (pontos) até chegar ao limite de 10 
(dez) pontos.  

 

V. Será DESCLASSIFICADA a proposta de preços que não alcançar o 
mínimo de 10 (dez) pontos. 

 

VI. A Comissão adjudicará o objeto da Licitação à proponente que obtiver a 
maior pontuação na NOTA FINAL – (NF), calculada através da soma 
simples das Notas Técnicas e de Preço, conforme a seguinte expressão: 

 

NF = NOTA TÉCNICA  + NOTA DE PREÇOS   

  

VII. Na seção de abertura do envelope “D” e apurada da Nota Final (NF) das 
licitantes, as 3 (três) concorrentes melhores classificadas terão 
obrigatoriamente que apresentar os documentos no 2º (segundo) dia útil 
após esta seção de apuração, ou o que a Comissão de Licitação designar 
caso haja recurso quanto a Nota Final, sob pena de desclassificação se 
não o fizerem.   

 

16. A POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO: 

a)   De preços e de condições de pagamento junto aos fornecedores e veículos, 
especialmente em relação a descontos;  

b) De preços a serem pagos pela licitante a atores ou modelos na reutilização de 
peças     por     novos períodos iguais ao inicialmente pactuados; 

c)    De preços a serem pagos pela licitante a autores de obras artísticas 
preexistentes, aproveitadas em peças publicitárias, na reutilização dessas 

peças por novos períodos iguais ao inicialmente pactuado; 

d)   Pelo “desconto de agência” de 20% (vinte por cento) a ser pago pelos 
veículos de comunicação, sobre seus preços de tabela ou pelo valor 
efetivamente negociado da mídia; 

 

18. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

a) Os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes 
classificados no julgamento final das propostas, nos termos do art. 6º, inciso I, 
e do art. 11, inciso XI, da Lei nº 12.232/10. 

b) No caso de inabilitação de todos os interessados, a Comissão de Licitação 
poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novos 
documentos, conforme disposto no artigo 48, § 3º da lei nº 8.666/93, com a 
redação da Lei nº 8.883/94 e da Lei nº 9.648/98. 

 

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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a) Ao proponente classificado em primeiro lugar será adjudicado o objeto da 
presente licitação. 

b) A homologação do presente certame compete ao Presidente da Câmara 
Municipal, ato que será praticado após o julgamento e o decurso dos prazos 
recursais ou a decisão dos recursos eventualmente interpostos e adjudicação 
do objeto. 

 

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

a) Os serviços da presente licitação serão prestados pelo licitante vencedor, 
através de termo de Contrato, conforme minuta anexa. 

b) O recebimento dos serviços objeto da presente licitação será feito pela 
Gerência de Administração e Informática, nos termos definidos no Contrato. 

 

21. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

a) Os serviços serão pagos em conformidade com o valor de desconto oferecido 
pela empresa vencedora, tendo-se como base os valores estabelecidos pela 
Tabela de Custos Referenciais do Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado de São Paulo (SINAPRO-SP), que segue rigorosamente as Normas 
Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo Conselho Executivo das 
Normas-Padrão (CENP), mediante a apresentação de notas fiscais faturadas 
em nome da contratante.  

b) O pagamento se dará até o 5º (quinto) dia da apresentação do Relatório dos 
serviços executados, juntamente com a nota fiscal emitida para a Câmara 
Municipal de Marília, acompanhadas das Notas Fiscais dos prestadores de 
serviços, emitidas à contratante, além de 1 (um) exemplar de todas as 
publicações realizadas no período; 

c) O valor anual estimado do contrato será de R$150.000,00 - (cento e cinquenta 
mil reais), consignado no orçamento da Câmara Municipal de Marília, através 
da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.88-01.031.0102.2106.01 - Verba 
46 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica. Subelemento 88 - Serviços 
de Publicidade e Propaganda. FONTE TESOURO. 

d) O valor anual estimado do contrato constitui-se em mera previsão 
dimensionada, não estando a Câmara Municipal de Marília obrigada a realizá-
lo em sua totalidade, e não cabendo à licitante vencedora o direito de pleitear 
qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso do total da verba. 

e) O valor anual será dividido em vários serviços que ocorrerão durante o ano, de 
acordo com a necessidade e a conveniência da Câmara, podendo haver 
acréscimos ou supressões nos serviços em até 25% (vinte e cinco por cento) 
da quantidade inicialmente estimada. 

f) Os serviços deverão ser executados pela Agência Contratada e deverão 
observar rigorosamente o padrão de qualidade, prazos e custos fixados; prática 
de preços em conformidade com os praticados no mercado e obedecer às 
normas da legislação pertinente em vigor, em especial ao Código de Ética do 
CONAR e da própria Lei Federal n° 12.232/10. 

g) Além dos serviços internos da Agência, a contratada se responsabiliza pela 
execução de serviços de veiculação mediante expressa autorização Gestor do 
Contrato, ressaltando que a contratada será a única e integral responsável dos 
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serviços e do cumprimento de todas as obrigações contratuais perante a 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA. 

 

22. DO REAJUSTE 

a) O contrato decorrente desta licitação poderá ter seus preços reajustados após 
doze (12) meses, contados da data de sua assinatura, aplicando-se o IGPM, 
da Fundação Getúlio Vargas apurado no período, ou outro índice oficial, 
observada a legislação pertinente. 

 

23. DA VIGÊNCIA E PRAZOS 

a) Encerrado o procedimento licitatório, o vencedor será convocado para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis desta, firmar o termo de contrato, decorrente 
dos termos e condições deste Edital e da proposta aceita, e reger-se-á pelas 
normas da Lei nº 8.666/93, pelos preceitos de direito público, aplicando 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado. 

b) Na hipótese de a adjudicatária deixar de assinar o contrato, o fato em si 
constituirá inadimplência, podendo o objeto da licitação ser adjudicado à 
segunda colocada, a exclusivo critério da Administração e desde que esta 
aceite as mesmas condições propostas pela primeira colocada, inclusive 
quanto aos preços, sujeitando-se a empresa faltosa, ainda, às sanções 
previstas neste Edital e na legislação pertinente. 

c) O presente contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, PODENDO ser 
alterado nos termos do artigo 65 da lei de Licitações. 

 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da adjudicatária /contratada, sujeitando-a as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor devido sobre o 
serviço ou parte dele, por dia de atraso na entrega; 

c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso da contratada 
injustificadamente desistir da contratação podendo ser ainda aplicadas demais 
penalidades previstas neste título; 

d) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal 
de Marília; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

f) A multa prevista será aplicada pela Câmara Municipal de ofício ou mediante 
solicitação do Gestor do Contrato. 

 

g) A aplicação das penalidades, de suspensão temporária e declaração de 
inidoneidade são de competência do Presidente da Câmara Municipal, 
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facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias contados da abertura de vista. 

h) Na aplicação das penalidades previstas será facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

25. DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 É facultado ao licitante, em decorrência das decisões relacionadas com a 
presente licitação nos termos dos arts. 41 e 109 da Lei nº 8.666/93, a interposição de: 

1. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL no prazo de até dois dias úteis anteriores à data de 
abertura dos Envelopes de HABILITAÇÃO, em face de vícios ou 
irregularidades porventura nele existentes. 

2. Decairá do direito a impugnar os termos deste Edital perante a Administração, 
o Licitante que o tendo aceitado sem objeções vier a apontar, depois do prazo 
fixado, falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

3. RECURSO, no prazo de (5) cinco dias úteis contatos da intimação do ato ou da 
lavratura da ata quando presentes todos os licitantes, dos seguintes atos: 

a) Habilitação ou inabilitação de licitante, dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que 
poderá reconsiderar a decisão ou, mantendo-se, fazê-lo subir 
devidamente informado para decisão em (5) cinco dias úteis; 

b) Do julgamento das propostas (classificação, desclassificação), também 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, que adotará o mesmo procedimento previsto na 
letra “a”, 

c) Da anulação ou revogação deste Edital dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que 
adotará o mesmo procedimento previsto na letra “a”. 

d) A decisão proferida em grau de recurso será definida, dela dando-se 
conhecimento aos interessados por publicação resumida no “Diário 
Oficial” ou por comunicação direta mediante comprovação de 
recebimento. 

 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A administração poderá revogar a presente licitação por conveniência 
administrativa e interesse público devidamente justificado, sem que caiba à 
licitante direito a indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e 
na forma da lei. 

b) A Administração deverá anular a presente licitação, no todo e em parte, sempre 
que ocorrer ilegalidade, de ofício ou por provocação. 

c) A anulação do procedimento licitatório não gera direito a indenização, salvo nos 
casos legais. 

d) É facultada, à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior em 
qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo e aferição do ofertado, bem como 
solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados 
a fundamentar as decisões. 
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e) É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de iniciada a 
reunião de abertura dos Envelopes “PROPOSTA”. 

f) Havendo desistência por parte do licitante após o encerramento da reunião de 
abertura, se sujeitará este às penalidades previstas neste Edital. 

g) Quaisquer dúvidas, consultas ou informações acerca da presente licitação ou 
deste edital somente serão aceitas se efetuadas por escrito, dirigidas à 
Comissão Permanente de Licitação até o 5º (quinto) dia anterior à data do 
recebimento dos Envelopes, através da Câmara Municipal de Marília no 
período das 9h às 11h e das 15h às 17h, telefone (14) 2105-2000 e-mail 
camara@camar.sp.gov.br.  

Câmara Municipal de Marília, em 17 de maio de 2019 

  

 

 

Marcos Santanta Rezende  

Presidente 
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PROJETO BÁSICO 

 

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PROPAGANDA  
 

 

1. Estudo e Planejamento estratégico: realizar estudo e análise da Câmara 
Municipal de Marília; realizar estudo e pesquisa de opinião pública na cidade de 
Marília e, com intuito de traçar o perfil psicossocial da população e a imagem 
percebida sobre a Câmara e os vereadores; elaborar, a partir das informações obtidas 
com as ações anteriores, Plano de Comunicação Integrada e Marketing Estratégico, 
orientado por profissional com formação específica em Marketing Institucional.  

 

2. Criação de campanhas publicitárias contemplando os seguintes objetivos: 
Valorização do Vereador e da Câmara Municipal: divulgar a importância dos 
serviços realizados pelos Vereadores de Marília e pela Câmara Municipal através das 
sessões camarárias, para a sociedade. A intenção é mostrar que os serviços 
realizados pelos Vereadores são essenciais à população e buscam melhorar e 
desenvolver a cidade de Marília. A campanha deverá ser focada na sociedade, que é 
quem legitima as ações dos Vereadores. 

A comunicação deve conter informações objetivas, de modo a produzir conhecimento, 
esclarecimento, além de aumentar o respeito do cidadão pelo Poder Público, 
consolidando sua credibilidade junto à comunidade. 

Sessões Camarárias: Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas, as 
quais deverão ser amplamente divulgadas.  

TV Câmara:  é o canal que transmite eventos, discussões e procedimentos da 
Câmara dos Vereadores de Marília através de transmissão em canal aberto e a cabo, 
bem, como internet através do site:  http://www.camar.sp.gov.br/tv/ 

Internet Popular: Divulgar também o sistema de internet popular instituído pela 
Câmara Municipal de Marília, sendo instrumento de pesquisa popular, que tem por 
finalidade exclusiva possibilitar amplo acesso às informações de interesse público e 
coletivo, sendo instrumento de inclusão digital. 

Produtos e serviços: produção de material de divulgação das atividades realizadas 
pela Câmara (sessões camarárias) em veiculação como jornal e Internet. A intenção é 
prestar contas dos trabalhos realizados e mostrar a importância e qualidade dos 
serviços realizados pelos vereadores.  

4. Produção jornalística de matérias e notícias relacionadas à Câmara Municipal 
de Marília: este trabalho compreende a cobertura de eventos institucionais da Câmara 
Municipal de Marília e a posterior produção de matéria jornalística, com texto e foto, 
para ser usada dentro do Plano de Comunicação Institucional.   

 

5. Objetivo: Valorizar a marca Câmara, reforçando os conceitos de credibilidade, 
honestidade e transparência no trato público. 

 

6. Conclusão: Finalmente, o Briefing norteará os objetivos e estratégias de 
comunicação, que terão de abordar os conceitos desenvolvidos acima. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_Deputados_do_Brasil
http://www.camar.sp.gov.br/tv/
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ANEXO II 

 

BRIEFING 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA 

Breve História de Marília 

Em 1923, Antônio Pereira da Silva e seu filho José Pereira da Silva foram os 
pioneiros da região, desbravando terras próximas aos rios Feio e do Peixe, região à 
qual foi dado o nome de Alto Cafezal. 

Um deputado da época, Sr. Bento de Abreu Sampaio Vidal, originário de São 
Carlos e Araraquara, em 1926, procedeu ao loteamento de seu patrimônio. 

Cel. José Brás (José da Silva Nogueira), origem familiar de Itapetininga-SP, 
em 1927, faz sua "entrada" em Marília. 

Os Nogueira tinham cerca de 40% das terras da fazenda Bomfim. Suas faixas 
de terras foram loteadas e principiou o processo civilizatório de Marília, antigamente 
espigão do Alto Cafezal. Hoje, onde temos a Rua Cel. Galdino de Almeida, Av. Rio 
Branco e Cel. José Brás (José da Silva Nogueira) passando pela vila Barbosa até as 
universidades (Univem, UNESP e Unimar) eram terras desbravadas pelos Nogueira e 
Almeida. Descendentes dos antigos Nogueira ainda continuam residindo em Marília. 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro vinha avançando seus trilhos 
de Piratininga até chegar a Lácio e, de acordo com o esquema dessa companhia, as 
estradas que iam sendo inauguradas no ramal eram denominadas por ordem 
alfabética, sendo que o próximo ramal deveria ter seu nome começado pela letra "M". 
Foram propostos vários nomes, como 'Mogúncio" e "Macau", mas Bento de Abreu não 
ficou satisfeito com nenhum desses. Em uma de suas viagens de navio à Europa leu o 
livro de Tomás Antônio Gonzaga "Marília de Dirceu", de onde tirou o nome de Marília. 

A cidade de Marília com essa denominação foi criada pela Lei Estadual nº 
2161, em 22 de dezembro de 1926, ainda como um distrito de Cafelândia. Em 1928 foi 
elevada a categoria de município, por Lei Estadual nº 2320, de 24 de dezembro de 
1928. Sendo que sua instalação oficial deu-se a 4 de abril de 1929, data em que é 
comemorado seu aniversário. É, por isso, um município relativamente novo. 

No início, a economia de Marília era baseada no cultivo de café, que com o 
tempo foi sendo substituído pelo algodão. Graças ao algodão, em 1934 e 1935 foram 
instaladas as duas primeiras indústrias no município (duas fábricas de óleo). Com a 
expansão da industrialização ao interior paulista, houve um aumento da malha 
ferroviária e rodoviária, com isso Marília ligou-se a várias regiões do Estado de São 
Paulo e ao norte do Paraná. 

Na década de 1940, o município se firmou como pólo de desenvolvimento do 
Oeste Paulista, quando se verificou um grande crescimento urbano e populacional. 

Na década de 70, houve um novo ciclo industrial no município com a 
instalação de novas indústrias, principalmente na área alimentícia e metalúrgica. Com 
a posterior instalação de vários cursos universitários, Marília pôde atrair vários jovens 
à região, o que ajudou no desenvolvimento do comércio do município. 

Hoje, Marília conta com centenas de indústrias na área alimentícia, sendo 
conhecida como "Capital Nacional do Alimento". 

Atualmente, o Município de Marília conta com os Distritos de Amadeu Amaral, 
Avencas, Dirceu, Lácio, Padre Nóbrega e Rosália  
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Geografia de Marília 

 

O município de Marília está em toda sua extensão situado sobre o ramo 
ocidental da serra dos Agudos que o atravessa de leste a oeste. Os contrafortes 
dessa serra terminam geralmente em paredões de grés revestidos de vegetação. 
Dentro do município recebe algumas denominações especiais: Serra de Avencas, 
Serra de Cincinatina (onde fica o Morro Redondo); Serra do Tiveron; Serra do 
Scomparim: Serra do Macuco e Serra de Casa Grande. A área territorial  município de 
Marília é de 1.170, 515 Km² 

 

Clima 

 

O clima do município é tropical de altitude com as seguintes características: 

Temperatura média anual: 20°C 

Mês mais quente janeiro: 25,7°C 

Mês mais frio junho: 15,2°C 

Máxima absoluta: 39,4°C 

Mínima absoluta: -3,6°C 

 

Demografia 

 

A população do município de Marília, de acordo com o último censo realizado 
pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em 1º de julho de 
2017, apresenta os seguintes dados: 

 

População:  237.130 habitantes - 100,00%. 

Densidade demográfica (hab./km²): 185,21 

Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 13,74 

Expectativa de vida (anos): 74,37 

Taxa de Alfabetização: 97,8% 

PIB per capta R$31.473,42 (2016) 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,821 

IDH-R Renda: 0,798 

(Fonte: IBGE) 

 

Imigração 

 

Marília possui junto com Londrina uma das maiores concentrações de nipo-
descendentes do interior do Brasil. 
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Em Marília, a comunidade nipônica criou o Nikkey Clube, clube em que se 
conservam as tradições japonesas. O time do Nikkey Clube de beisebol é um dos mais 
conhecidos no interior nessa categoria. 

Anualmente, sempre no mês de abril, a comunidade realiza o Japan Fest, 
festival com diversas atrações destinadas ao público oriental, entre elas a 
apresentação de grupos tradicionais japoneses, exposição de artesanato, concurso de 
beleza (Miss Nikey). Além disso, ficam à disposição do público diversos estandes onde 
se pode degustar da culinária nipônica ou até inscrever-se em uma das agências de 
empregos no Japão. 

 

Italiana 

Os italianos também fazem parte da cultura mariliense. Como a comunidade 
japonesa, a comunidade italiana realiza anualmente uma festa típica, trata-se da 
"Festa de Santo Antônio" realizada na avenida e comunidade de mesmo nome, e 
também a "Festa italiana" com comidas e danças típicas. 

 

Ensino superior 

 

O município é um centro regional de ensino superior com excelência na área 
de Medicina com a FAMEMA e a UNIMAR, contando também com outras 
universidades e faculdades. O ensino técnico e tecnológico do município também tem 
grande destaque. Assim, as instituições de ensino de Marília atraem todos os anos 
milhares de estudantes de diversas partes do país. 

 

Universidades e faculdades públicas 

 

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) 

Faculdade de Tecnologia (FATEC) 

 

Universidades e faculdades particulares 

 

Universidade de Marília (UNIMAR) 

Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha (UNIVEM) 

Faculdade João Paulo II (FAJOPA) 

Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista (FAIP/FAEF) 

Grupo Educacional UNIESP 

Diversos pólos presenciais de Universidades com Ensino à Distância 
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Esporte 

 

O time de futebol local é o Marília Atlético Clube, o Tigrão, único time da 
região que disputa competições a nível nacional. Atualmente encontra-se na séria 
principal do Campeonato Paulista.  

O primeiro medalhista olímpico brasileiro na natação nasceu em Marília. Ao 
participar dos Jogos Olímpicos de Helsinque (Finlândia) em 1952, Tetsuo Okamoto 
levou a medalha de bronze nos 1.500m livre de natação. Tetsuo faleceu em 2 de 
outubro de 2007. 

 

Transporte Aéreo 

 

O Aeroporto Frank Miloye Milenkovich, situado em Marília, está a 3 km do 
centro da cidade. 

Inaugurado em 1938, o aeroporto fez grande história na aviação brasileira, 
principalmente por se tratar do berço da companhia aérea TAM Linhas Aéreas.  

 

Transporte Rodoviário 

 

A Estação Rodoviária de Marília foi inaugurada em 1938, quando a cidade 
tinha apenas nove anos de emancipação, sendo a primeira rodoviária do Brasil. Na 
época a cidade concentrava grande parte do transporte rodoviário do estado. 

Ela se localizava na antiga Avenida Barão de Mauá (hoje Avenida Tancredo 
Neves), onde atualmente se encontra a loja Torra-Torra. 

A nova rodoviária de Marília, inaugurada em 2003, tem um projeto 
diferenciado e uma boa infra-estrutura, com áreas temáticas, mirante, lojas e posto de 
informação turística. 

 

Transporte Urbano 

 

Marília conta com transporte urbano servido por linhas regulares que levam 
aos quatro cantos da cidade, com um terminal urbano de integração no centro da 
cidade. 

A frota de automóveis no município de Marília é de aproximadamente 137,497 
mil veículos. Fonte: DETRAN-SP; 2013. 

 

Centros Comerciais 

 

O centro comercial de Marília é constituído em sua grande parte por lojas e 
centros comerciais, e sua maior parte está concentrada no centro da cidade, tendo 
assim como sua principal referência a Rua São Luiz. 

Conta também com o Marília Shopping, Esmeralda Shopping e Galeria Atenas 
como opção de compra, entretenimento e turismo. 
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Breve História da Câmara Municipal de Marília 
 

A primeira Câmara Municipal funcionou num prédio de madeira, na Rua 
Benjamin Constant, sem número. A rua hoje se chama 4 de Abril e em lugar do prédio 
de madeira se ergueu o sobrado da ACIM (Associação Comercial e Industrial de 
Marília), que atualmente funciona em outro endereço. 

Desmembrada do município de Cafelândia, Marília elegeu a sua primeira 
câmara municipal em 3 de março de 1929. Os primeiros vereadores eram do Partido 
Republicano Paulista: Dr. Luís Rodolfo Miranda, Dr. Paulo de Abreu Sampaio Vidal, 
Dr. Durval de Menezes, Benedito Rosa de Lima e Costa, coronel José da Silva 
Nogueira e Dr. João Baptista Meiller. No dia 4 de abril de 1929, em sessão especial 
tomaram posse e entre eles elegeram como primeiro prefeito de Marília, o Dr. Durval 
de Menezes e vice-prefeito, o Dr. João Baptista Meiller, ambos engenheiros. Eram 
suplentes: Dr. Edmundo da Silva Freire, Dr. Carlos de Morais Barros e Dr. Sebastião 
Pompéia. 

Para presidente da primeira Câmara, foi eleito Luís Rodolfo Miranda e como Secretário 
o Dr. Paulo de Abreu Sampaio Vidal. Os Vereadores não eram remunerados. Essa 
Câmara funcionou em todo dia 10 de cada mês, até outubro de 1930, quando o 
presidente da República, Washington Luís Pereira de Sousa, foi deposto pela ditadura 
de Getúlio Vargas. Todos tiveram que deixar o cargo. A segunda Câmara Municipal de 
Marília fora eleita para mandato entre 1936 e 1940, mas não teve seu mandato 
concluído, pois “Getúlio Vargas promoveu o golpe do Estado Novo, em 10 de 
novembro de 1937.” (Lara, 1992). Hoje em dia, como votamos direta e livremente em 
nossos representantes, muitas vezes nos esquecemos da importância de saber da 
nossa história para valorizarmos nossas conquistas. 

  

Vereador, o representante do povo: 

 

A Câmara é o conjunto de Vereadores eleitos diretamente pelo povo para serem seus 
representantes. O mandato dos Vereadores é de quatro anos, período chamado de 
legislatura. O número de Vereadores é definido de acordo com a Constituição Federal. 
Atualmente, são 13 Vereadores para a cidade de Marília, todos eleitos no pleito de 
2012. Entre eles, 1 é eleito para presidir a Casa Legislativa por um biênio. Como o 
mandato dos vereadores é de 4 anos, em cada legislatura a Câmara conta com 2 
Presidentes, uma vez que não há possibilidade de reeleição. A Câmara conta, ainda, 
com uma estrutura de setores com servidores que exercem atividades de chefia e 
assessoramento junto à Presidência e aqueles que assessoram os vereadores nos 
gabinetes. 

No Plenário, eles discutem e votam matérias de interesse da população; nas 
Comissões, os vereadores estudam todos os assuntos que permeiam a vida da 
cidade, procurando encontrar soluções para seus problemas e aperfeiçoar as normas 
que a regem. No curso desse trabalho, a Câmara Municipal recebe em debate os mais 
diversos setores da sociedade, individualmente ou por meio de entidades 
representativas, buscando conhecer os anseios da população para transformá-los em 
instrumentos de mudança social, seja por meio de inovações legislativas, seja por 
meio de demandas junto aos órgãos competentes. 

Nos gabinetes, os Vereadores entram em contato direto com os cidadãos, 
ouvindo sugestões e críticas, além de idéias para projetos que, posteriormente, podem 
ser apresentados. Ali, o cidadão é orientado a resolver problemas - que, muitas vezes, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cafel%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prefeitos_de_Mar%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_Lu%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
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são solucionados pelo próprio parlamentar -, e a acompanhar a tramitação de projetos 
de seu interesse. 

O contato com os cidadãos é feito também em visitas do Vereador aos 
bairros, vilas e comunidades da cidade, onde ele pode conhecer melhor os problemas 
daquela população. Na Câmara ele divulga as ações que surgiram a partir dessa 
interação direta com o povo, o que muito contribui para o andamento dos trabalhos 
institucionais. 

 

 O caminho das leis: 

 

A elaboração das leis, para ser considerada legítima, deve respeitar as regras 
do processo legislativo, que é uma sequência de atos praticados de forma ordenada, 
compostos das etapas de iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação 
e publicação.  

Primeiramente, o projeto de lei é apresentado formalmente por qualquer 
Vereador, pela Mesa Diretora, pelo Prefeito ou por iniciativa popular com assinatura 
de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado. 

Se o projeto estiver redigido com clareza, com observância da técnica 
legislativa e do estilo parlamentar, não guardar identidade nem semelhança com outra 
proposta em tramitação e não constituir matéria prejudicada, ele será recebido pelo 
Presidente da Câmara. 

Em seguida, o projeto será instruído com documentos e a legislação 
respectiva e será apreciado pelas Comissões, para receber pareceres que subsidiarão 
a decisão do Plenário, após estudos e debates que podem contar com a participação 
de qualquer interessado. 

A apreciação de projetos finaliza com a decisão do Plenário, por sua 
aprovação ou rejeição. 

Para fornecer subsídios para a análise do projeto, as Comissões poderão 
“baixá-lo em diligência”, ou seja, poderão realizar audiência pública, pedir informações 
por escrito ou solicitar juntada de documentos. Após o prazo para cumprimento de 
diligência, o relator da Comissão tem um prazo fixo para emitir o parecer. 

Para fornecer embasamento técnico referente à respectiva área de 
competência, as Comissões contam com assessoramento específico jurídico. 

A deliberação da matéria ocorre, em regra, com a discussão e a votação em 
Plenário, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Marília.  

A discussão e a votação dos projetos ocorrem em dois turnos, com exceção 
daqueles especificados no Regimento Interno da Câmara Municipal de Marília. 

O projeto e suas emendas serão incluídos na pauta do Plenário em segundo 
turno para discussão e votação. Se for aprovado, volta à Comissão de Redação e 
Justiça para elaboração de redação final. 

A redação proposta pela Comissão de Justiça e Redação, as emendas, 
juntamente com a redação proposta, serão apreciadas pelo Plenário. 

Aprovada, a redação final converte-se em “AUTÓGRAFO”, que é assinada 
pelo Presidente da Câmara e enviada ao Prefeito para sancioná-la ou vetá-la. 

Se o Chefe do Executivo concordar com a proposição de lei aprovada pela 
Câmara, irá sancioná-la. É a sanção expressa. Se o Prefeito não se manifestar dentro 
do prazo específico, ocorre a sanção tácita. Na ocorrência da sanção expressa ou 
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tácita, a lei será promulgada, recebe o respectivo número de ordem e é publicada no 
Diário Oficial do Município. 

Se o Prefeito considerar a proposição de lei, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrária ao interesse público, poderá vetá-la, total ou parcialmente, 
devendo comunicar ao Presidente da Câmara os seus motivos. Se o veto for parcial, 
apenas a parte sancionada será promulgada e publicada. 

 

Estrutura e funcionamento da Câmara Municipal: 

 

Todo órgão público é também uma organização. Porém, ao lidar com dinheiro 
proveniente de impostos e taxas, ou seja, dinheiro dos cidadãos, os órgãos públicos 
precisam ter mais cuidado e seguir regras para essa utilização. Neste momento, 
podemos descrever a necessidade de planejamento, controle, transparência, direção. 
Especificamente sobre o controle, verificamos que a Câmara Municipal de Marília 
conta com um Controle Interno, que é uma pessoa responsável por agir previamente 
ou concomitantemente com os atos da administração de modo a evitar o desperdício 
do dinheiro público. Esse setor verifica, por exemplo, a contabilidade, a tesouraria, as 
despesas com viagens, licitações.  

Sobre planejamento, verificamos que a Câmara Municipal de Marília, assim 
como a Prefeitura, tem seus gastos planejados em anos anteriores, por meio do Plano 
Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, finalmente, da Lei do 
Orçamento Anual (LOA). Resumidamente, podemos dizer que o PPA é feito para um 
período de 4 anos, é um plano de metas, uma carta de intenções do programa de 
governo. Já a LDO estipula as providências que serão necessárias para se atingir as 
metas estipuladas. Por fim, a LOA é a lei que autoriza o Prefeito a executar as metas, 
uma vez que todo o orçamento referente ao Município deve estar previsto nessas leis. 
O planejamento adequado diminui remanejamentos orçamentários, traça diretrizes 
claras, objetivos a serem alcançados, estabelecem indicadores para avaliar o 
desempenho das ações e estabelecem metas, quantificando a abrangência dos 
programas. A falta de planejamento para o orçamento público não resolve os 
problemas necessários e mantém gastos desnecessários. 

Além disso, nos processos de licitação, sempre é feita uma pesquisa de 
preços para se ter uma ideia do valor dos produtos/serviços antes da abertura do 
processo. 

No quesito transparência, como órgão público que administra dinheiro 
público, a Câmara deve prestar total satisfação de suas ações, por isso conta com um 
Portal da Transparência, que é um menu em seu site principal e traz informações 
sobre os gastos feitos com folha de pagamento, compras, licitações etc. 

A direção da Casa de Leis é feita, primeiramente, pelo Presidente, que 
designa toda a cadeia hierárquica da administração. Apenas com autoridade é 
possível dirigir corretamente e delegar tarefas para os subordinados de modo que tudo 
funcione como o planejado. 

A Câmara Municipal de Marília, e os órgãos públicos de um modo geral, se 
organizam em um sistema burocrático, em que as decisões passam pela autoridade 
máxima decidir. Essa autoridade delega funções e poderes de decisões a algumas 
pessoas, cujas funções são representadas no organograma, mas algumas decisões 
são exclusivas do Presidente do Poder Legislativo. Podemos afirmar que a Câmara 
Municipal de Marília é um órgão que segue o modelo burocrático de organização, 
porque está estruturada em níveis hierárquicos que compõem uma escala de 
autoridade. Segundo Chiavenato (2004, p. 259), “a autoridade proporciona o poder: ter 
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autoridade é ter poder. (...) A autoridade – e o poder dela decorrente – depende da 
legitimidade, que é a capacidade de justificar seu exercício.”. Mais adiante, Chiavenato 
explica que a dominação, ou seja, o poder exercido por quem tem autoridade, 
“necessita de pessoal administrativo para executar as ordens e servir como ponto de 
ligação entre o governo e os governados.” (p. 259). Chiavenato está se referindo à 
teoria do sociólogo Max Weber, que fundou o pensamento estruturalista no campo da 
teoria da Administração. O autor segue explicando que a burocracia é baseada nas 
leis e na ordem legal, que as relações entre todos os envolvidos – funcionários, 
governantes – são impessoais e definidas por um modelo de hierarquia.  

É aqui que se enquadra a Câmara Municipal de Marília: as relações entre o 
Presidente e os funcionários e entre os funcionários e seus superiores/subordinados 
se dá por meio legal, sejam leis, resoluções, é preciso que seja definido no papel 
quem faz o que e quem obedece a quem. 

O pressuposto de funcionamento hierárquico apresentado da Prefeitura é: a 
autoridade máxima, o Presidente, delega funções para as Diretorias, Gerências e 
demais departamentos. 

A contabilidade é conhecida como a linguagem dos negócios, pois fornece 
subsídios para a tomada de decisões das empresas públicas ou privadas, bem como 
das pessoas físicas que desejem fazer negócios. Basso (2005, p.22) explica que a 
contabilidade “é a ciência que estuda, controla e observa o patrimônio das entidades 
nos seus aspectos quantitativo (monetário) e qualitativo (físico)”. Ainda de acordo com 
o autor, a contabilidade contribui no planejamento de uma organização “com 
informações ao processo decisório: programação e reprogramação de metas, projetos 
e atividades.” (BASSO, 2005, p.24).  

De um modo geral, observamos que a principal função da contabilidade é 
disponibilizar informações corretas para tomada de decisões adequadas: o gestor de 
uma empresa deve saber tomar a decisão mais adequada para cada caso. Para 
realizar essa tarefa de apresentar informações corretas, a contabilidade exerce o 
papel de controlar o patrimônio, ou seja, é uma ferramenta de análise e controle de 
como está o patrimônio, as finanças e a economia da empresa em análise. Nesse 
sentido, “recai sobre a Contabilidade a tarefa de produzir informações, especialmente 
sobre aspectos do seu objeto de estudo, ou seja, sobre o patrimônio e suas 
variações.” (BASSO, 2005, p.25). 

Barros (2007, p.19) diz que “Os usuários da Contabilidade podem ser internos 
(pessoas que fazem parte da empresa) ou externos.” E continua afirmando que os 
usuários internos podem ser o empresário, que é o proprietário da empresa. No caso 
da Câmara Municipal, o gestor é o Presidente, que decide em última instância. Ainda 
segundo o autor, os usuários externos são os bancos e fornecedores, os auditores 
externos (no caso do Poder Público, o órgão fiscalizador externo é o Tribunal de 
Contas do Estado). O autor finaliza a explicação sobre os usuários das informações 
contábeis afirmando que “Antes de tudo, a Contabilidade deve ser considerada uma 
ferramenta de gestão de que dispõe a administração da empresa. Sem dúvida, uma 
das mais importantes ferramentas.” (BARROS, 2007, p.19). 

A Câmara Municipal de Marília é uma entidade Pessoa Jurídica, inscrita 
regularmente no CNPJ. Como não exerce atividades econômicas com fins lucrativos, 
não gera impostos diretos. No entanto, ao contratar serviços, deve fazer as retenções 
previstas da legislação, como Imposto de Renda Retido na Fonte, Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza etc. 

O regime contábil da Câmara Municipal é por competência, pois se refere a 
um exercício completo (de janeiro a dezembro). Esse regime permite ter uma visão 
geral da situação financeira/patrimonial, tanto do ativo quanto do passivo, inclusive a 
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longo prazo, e esse panorama mais completo traz ao gestor mais informações para 
analisar na tomada de decisões. Com o regime de competência, com visão do 
comprometimento a longo prazo, é possível, por exemplo, decidir se a Câmara poderá 
contratar serviços longo prazo e por quanto tempo, que bens poderá adquirir para a 
manutenção do funcionamento administrativo, que benefícios podem ser concedidos 
aos funcionários, entre outras decisões que podem ser tomadas com essas 
informações contábeis mais precisas. 

A Contabilidade da Câmara Municipal de Marília encaminha mensalmente o 
balancete de despesas para a Prefeitura, para que integre a contabilidade geral do 
município. Segundo Barros (2007, p.225), “O balancete de verificação (...) é a relação 
de contas, com seus respectivos saldos, extraída dos registros contábeis em 
determinada data.”. O modelo do balancete deve atender às exigências legais para 
prestação de contas de órgãos públicos. 

A Câmara Municipal de Marília conta com um amplo parque de informática, 
composto por computadores completos (CPU, monitores de LED e periféricos), 
impressoras multifuncionais a laser coloridas, máquina de xerox profissional com 
função de digitalização, impressão, ampliação, redução etc., além de contar com 
acesso à internet em todos os terminais (computadores), e Wi-Fi para uso interno. 

Para Chiavenato (2004, p. 426), “Por meio da Informática, as organizações 
implementam bancos de dados, sistemas de informação e redes de comunicações 
integradas.”, e isso realmente ocorre na Câmara de Marília, uma vez que conta com 
sistemas de informática (softwares) que auxiliam tanto na gestão administrativa como 
na gestão do processo legislativo. Na Gerência de Administração e Informática, por 
exemplo, os funcionários usam diariamente e com muita frequência editor de texto 
(Word) e editor de planilha (Excel), que conferem agilidade e qualidade nas atividades 
desenvolvidas. Outros sistemas são largamente usados, como Power Point e Corel 
Draw, que são usados para confecção de certificados e convites, Photoshop, para 
tratamento de imagens do acervo da Comissão de Registros Históricos da Câmara de 
Marília. 

A inovação é uma das palavras de ordem na administração da Câmara 
Municipal de Marília. É preciso que os funcionários estejam sempre atentos a 
mudanças tecnológicas e aos impactos que isso pode causar no trabalho e nas 
relações sociais. Por exemplo, recentemente a TV Câmara passou a operar em sinal 
digital aberto, a cabo e pela internet, levando a todos os moradores as sessões 
camarárias pela TV ou pela internet, fazendo com que as pessoas tenham acesso ao 
que está sendo feito pelos parlamentares. Isso demandou anos de estudos, trabalho, 
equipe especializada e investimento do orçamento público. Os equipamentos são 
caros, os custos são altos, mas o resultado é fazer um trabalho de informação sobre 
os projetos propostos no Legislativo.  

Além disso, o site da Câmara possui o Portal da Transparência, que 
disponibiliza em tempo real as informações como licitações, contratos, folha de 
pagamento, projetos de lei, fazendo com que a população tenha acesso irrestrito a 
tudo que é produzido pela Casa Legislativa.  

O impacto social das inovações tecnológicas é grandioso e coloca todo o 
controle do que acontece nas mãos das pessoas com essa transparência: a partir 
disso, é possível questionar, cobrar direitos. 

A Câmara Municipal de Marília conta, também, com uma Ouvidoria, que é o 
setor responsável por receber reclamações/sugestões dos cidadãos. 

Objeto desta Licitação: 
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Esta licitação visa à contratação de agência de publicidade que tenha por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a 
execução interna, a intermediação a supervisão da execução externa e a distribuição 
de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, em mídia digital e 
impressa, de matérias referentes a atividades do Poder Legislativo. 

 

Realização do Objeto: 

 

A agência de publicidade contratada poderá proceder à divulgação, em mídia 
eletrônica, jornal ou revista, e deverá proceder à criação, elaboração, produção e 
veiculação de matérias referentes a atividades do Poder Legislativo nas sessões 
camarárias Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências Públicas, Reuniões, 
convite para participação da população nas sessões; divulgação das atividades da 
Comissão Organizadora dos Registros Históricos da Câmara Municipal e da Cidade de 
Marília, Sistema de Internet Popular e outras divulgações solicitadas pelo Gestor do 

Contrato. 

Alcance e público-alvo 

 

A campanha deve ter alcance municipal e chegar a todos os públicos  

 

Objetivo de Campanha 

 

O objetivo de comunicação será criar uma identidade positiva sobre os trabalhos 
realizados pela Câmara Municipal de Marília, valorizando sua imagem e aumentando 
seu share of mind (Espaço conquistado na mente da população).  

Valorizar a marca Câmara, reforçando os conceitos de credibilidade, 
honestidade e transparência no trato público. 

 

Problema ou Desafio de Comunicação 

 

O intuito da campanha publicitária através das ações de comunicação que serão 
desenvolvidas no decorrer da campanha deve focar na informação e conscientização 
da população mariliense sobre as sessões camarárias e os demais serviços que são 
realizados na câmara dos Vereadores, com o intuito de que haja uma participação da 
população mariliense nessas mesmas sessões. 

 

Objetivos de Comunicação – Gerais e Específicos 

 

Reposicionamento e reformulação do conceito e da imagem da Câmara Municipal 
dos Vereadores junto à sociedade, para que, assim, no âmbito da conscientização, 
possa haver uma maior participação da população mariliense nas sessões 
Camarárias.  

 

Período da campanha 
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A campanha/objeto desta licitação terá duração de até 12 meses, a contar da 
data de sua assinatura, para ser veiculada nas mídias escolhidas pela administração, 
relacionando quais são os veículos de comunicação utilizados, os dias da semana na 
qual cada campanha irá se realizar e os valores de cada inserção de cada propaganda 
em cada meio de comunicação que será realizada.  

 

Cobertura da campanha 

 

A campanha será desenvolvida na cidade de Marília através de ações de 
comunicação. 

 

Verba estimada 

 

A Câmara Municipal de Marília disponibilizou para o investimento na 
campanha o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

 

PEÇAS 

 

A Câmara Municipal de Marília sugere como patamar inicial as peças      
mencionadas abaixo. 

 

a) Spot   

b) Jingle  

c) Jornal 

 

Anúncio de jornal 

 

Permite aproveitar momentos oportunos e veicular anúncios de um dia para o 
outro.  

Um leitor de jornal tem mais probabilidade de ser mais instruído e uma renda 
mais elevada do que as pessoas que não lêem jornal. É um meio considerado 
referência de informação. A maioria dos jornais são regionais, sejam diários, semanais 
e quinzenais, o que permite uma comunicação mais próxima com mercados-alvos, e 
ainda há a oportunidade de fornecer informações mais detalhadas à população sobre 
o produto.  

 

 

 

Jingle  
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Jingle é uma mensagem publicitária musicada e elaborada com um refrão 
simples e de curta duração, a fim de ser lembrado com facilidade. 

 

Internet  

 

Este item objetiva garantir o serviço de atualização do site da Câmara 
Municipal na internet, à medida que novas informações forem produzidas.  

 

Detalhes Técnicos 

 

A campanha será escolhida por meio de Licitação. 

Para a contratação de publicidade não há outro tipo de licitação e nem 
dispensa. Todos os entes devem seguir a Lei 12.232/10. 

A Agência de Propaganda tem que ter certificado de qualificação técnica de 
funcionamento obtido perante o CENP Art.4 ou ABAP.  

 

Benefício Principal 

 

É de extrema importância que haja a participação da população mariliense 
nas sessões legislativas para que os resultados dos debates a partir da diversidade 
possam ser construtivos no processo de administração do município.  

Temos como Benefício de projeto aumentar ainda mais a TRANSPARÊNCIA, 
oferecendo oportunidades das pessoas acompanharem o trabalho da edilidade e se 
sentirem atraídas a participarem mais dos trabalhos legislativos. 

 

Elementos e informações obrigatórias 

 

A campanha deve ser informativa, educativa e estimular a participação popular 
e democratização da gestão pública. 

O problema de comunicação que orientará a criação das agências de 
publicidade: 

A Câmara é um poder que tem por princípio uma formação plural. Nela 
convivem representantes de diversos segmentos sociais e linhas de pensamento que 
deliberam sobre as políticas que vão determinar os rumos da cidade. 

Essa característica impõe à Câmara um cenário extremamente desafiador do 
ponto de vista da comunicação. Se, por um lado, essa diversidade impõe um ritmo 
próprio na tomada de decisões - muitas vezes dissonante da expectativa de parcela da 
sociedade -, por outro, traz a certeza de que essas decisões expressam um consenso 
ou o pensamento da maioria, que é fruto do debate e da aplicação dos princípios 
democráticos. 

Na Câmara, o debate acontece entre os representantes eleitos pelo povo, 
mas também, e muito fortemente, com a participação direta dos cidadãos e 
associações da sociedade civil organizada, que têm espaço garantido nos trabalhos 
das Comissões e são constantemente convidados a participar de eventos 
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institucionais em que a formação das políticas públicas é compartilhada com a 
sociedade, especialistas e diversos órgãos públicos. 

 

Garantir que o debate ampliado aconteça é garantir que as leis expressem, 
de fato, a vontade dos cidadãos. É importante ouvir todos para compreender melhor 
os problemas reais, que possam ser percebidos de formas distintas por pessoas em 
situações diversas e pertencentes a diferentes regiões da cidade. Nesse sentido, a 
Câmara estruturou um aparato de comunicação composto por veículo de mídia 
impressa (página diária no DOMM) e mídia eletrônica (Internet e TV Câmara), além de 
eventos de contato direto com a população (audiências públicas, reuniões especiais e 
solenes) e transmissão ao vivo de reuniões plenárias. 

 

A Câmara acredita no fundamento da democracia que afirma que “todo 
poder emana do povo e só em seu nome será exercido”. 

 

Na Câmara Municipal de Marília, a participação popular é uma realidade 
benfazeja. É aqui que o poder de decidir, que cabe a cada um, acontece de fato: 
na elaboração das leis, na fiscalização do Município e no diálogo aberto entre 
representado e representante. 

 

Nesse cenário, cabe à comunicação tornar conhecidos os meios de ação 
cidadã e incentivar que eles efetivamente sejam exercidos. 

Afinal, falta ainda, em vários segmentos sociais, a percepção desse canal 
aberto à sua interferência nos negócios da cidade.  

Diante disso, alguns desafios se apresentam, dentre os quais os que podem 
ser traduzidos pelos seguintes questionamentos: 

a) Como definir claramente as formas de interação entre o Poder Legislativo 
Municipal e o cidadão? 

b) Como incentivar o cidadão a se tornar mais presente e mais atuante no 
processo político institucional? 

c) Como apresentar ao cidadão os meios de acompanhamento existentes 
dos trabalhos parlamentares?  

Considerando que o ideal, em termos de exercício pleno da cidadania, é que 
toda a população compreenda o seu papel de agente efetivo do processo político, 
colocou-se o dilema de como levar esse conhecimento a todos os habitantes da 
cidade de Marília. 

No que tange à comunicação, qual seria a proposta para a solução desse 
problema? E, para complementar, qual seria a estratégia de mídia mais adequada, 
levando-se em consideração inclusive os meios de comunicação da Câmara? 

No sentido de orientar o esforço de planejamento, ressaltamos que a 
proposta da licitante deverá demonstrar: 

a) Visão de comunicação integrada, com o uso de todas as ferramentas 
(propaganda, imprensa, relações públicas, Internet); 

b) Concepção que viabilize um processo de comunicação permanente e de 
metas claras para a instituição; 

c) Visão exequível da relação entre os cidadãos e a Câmara; 
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d) Ser exequível, compatível com os recursos previstos e racional na 
proposta de gastos; 

e) Focar o cidadão, os benefícios que lhe interessam e não a ação individual 
do Parlamentar; 

f) Ser inovadora na proposição de conceitos e enfoques adequados às 
expectativas dos diversos segmentos-alvo; 

g) Comunicação institucional, no sentido de que as estratégias, ferramentas, 
projetos, conteúdos e mensagens façam sentido para o cidadão.  

h) Segmentação de públicos-alvo com consistência e visão abrangente 
dos relacionamentos da Câmara em suas diversas dimensões. 

 

Observações Finais: 

 

Este briefing deverá ser utilizado para a simulação da campanha publicitária a 
ser apresentada na Proposta Técnica. 

A campanha simulada deverá dar resposta aos problemas e questionamentos 
contidos neste briefing. 
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Carta de Credenciamento 

 

 

 

Pelo presente instrumento credenciamos o (a) Sr.(a) ................... portador do 
documento de identidade nº ............ para participar das reuniões relativas ao processo 
licitatório Tomada de Preços nº 01/2019, o qual está autorizado a requerer vistas de 
documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor 
recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

local, ..... de ............ 2019. 

 

 

 

 

................................. 

Assinatura 

 

 

 

 

Obs.: Carimbo padronizado da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Menores de 18 anos em Trabalho Noturno 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

(Razão Social da LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº...................... sediada à 
(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso 
XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o  que se estabeleceu no 
artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem, em seu 
quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, bem como em qualquer trabalho menores  de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

 

 

 

___________________, ___ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 (nome e assinatura do declarante) 

(número da cédula de identidade do declarante) 

 

 

 

ANEXO V 

 

Inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar    
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

   ...................., inscrita no CNPJ n° ...................., com sede na 
cidade de ...................., Estado de ...................., à Rua ..................., n° ....., Bairro 
.........., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ...................., 
nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, portador(a) da Carteira de Identidade 
n° .................... e do CPF n° ...................., DECLARA, para os devidos fins que  nunca  
sofreram penalidades administrativas aplicadas por órgãos da administração pública 
(art. 6º, inciso XI, da Lei 8.666/93) previstas nos artigos 87, incisos III e IV da lei 
8.666/93 e que nunca tiveram seus contratos firmados com órgãos da administração 
pública rescindidos com fulcros no artigo 78, incisos I e IV. 

  

   Por ser expressão da verdade, firma a presente para que 
produza os efeitos legais a que se destina. 

 

  

(Local e data) 

 

 

 

 

  

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 



 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

  

 

38 
 

 

Contrato para a contratação de Agência de Publicidade para divulgação das 
atividades  da Câmara Municipal de Marília, que entre si fazem como 
CONTRATANTE, que assim passa a ser designada neste contrato a Câmara 
Municipal de Marília, CNPJ nº 44.478.196/0001-08, neste ato representada pelo seu 
Presidente Marcos Santanta Rezende, brasileiro, RG nº xxxxx e CPF nº xxxxx e como 
CONTRATADA, que assim passa a ser designada neste ato a empresa , CNPJ nº  , 
localizada na rua, nº centro, na cidade de Marília, aqui representada pelo senhor     , 
RG nº   e CPF nº   

Consoante as disposições expressas na Tomada de Preço nº 01/2019, tudo em 
conformidade com as Leis Federais 12.232/2010 e 8.666/93 com suas modificações 
posteriores, celebram o presente instrumento de contrato, pactuando para tanto o 
seguinte:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

a) Constitui objeto da presente licitação contratação de agência de propaganda 
para a prestação de serviços de comunicação social nas áreas de 
agenciamento de publicidade, propaganda e marketing, abrangendo trabalhos 
de criação, produção gráfica, produção de artefatos, reprodução e veiculação 
de programas e campanhas publicitárias em mídias escritas e digitais e de 
comunicação dirigida de caráter informativo, educativo e de orientação social 
à comunidade. 

b) Compete à agência o planejamento e a execução de pesquisas e de outros 
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o 
público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e 
ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, 
respeitado o disposto no art. 3º da Lei 12.232/10. 

c) Os serviços a serem prestados pela contratada compreendem o conjunto de 
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de 
promover a informação de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir 
idéias ou informar o público em geral. 

d) Os serviços de comunicação social terão caráter educativo, informativo, de 
orientação social ou de utilidade pública, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos (art. 37, §1º, da Constituição Federal). 

e) O público-alvo dos serviços ora licitados é primordialmente a população, 
respeitados os segmentos específicos para a comunicação dirigida, como 
campanhas de lançamento e sustentação de ações e serviços, podendo atingir 
outros públicos internos ou externos à ação da Câmara Municipal de Marília. 

 

f) Relativamente aos serviços produzidos pela contratada, todos os direitos 
autorais relativos aos produtos de comunicação e outros abrangidos pelo 
objeto desta Licitação pertencerão ao Contratante/Câmara Municipal de 
Marília.  
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g) Os serviços produzidos pelos servidores lotados na própria Diretoria de 
Comunicação da Câmara Municipal de Marília não se incluem entre os serviços 
prestados pela contratada, não gerando quaisquer benefícios pelos direitos 
autorais. 

h) As quantidades de serviços poderão sofrer alterações ou supressões, conforme 
interesse da Câmara Municipal, dentro do limite previsto no artigo 65, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

i) Os serviços serão prestados pela Contratada, mediante prévia e expressa 
solicitação da Câmara Municipal, após aprovação do Gestor do Contrato. 

j) Os serviços deverão ser executados pela Agência Contratada e deverão 
observar rigorosamente o padrão de qualidade, prazos e custos fixados; prática 
de preços em conformidade com os praticados no mercado e obedecer às 
normas da legislação pertinente em vigor, em especial ao Código de Ética do 
CONAR, e da própria Lei Federal n° 12.232/10. 

k) Além dos serviços internos da Agência, a contratada se responsabiliza pela 
execução de serviços de veiculação mediante expressa autorização do Gestor 
do Contrato ressaltando que a contratada será a única e integral responsável 
dos serviços e cumprimento de todas as obrigações contratuais perante a 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA REMUNERAÇÃO   

a) O valor estimado (anual ou do prazo do contrato) para a contratação é 
R$150.000,00 - (cento e cinquenta mil reais) (Tesouro). 

b) 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 e os 
parâmetros apresentados na proposta de preço da CONTRATADA e 
deverão ser submetidos à apreciação do gerenciador do contrato indicado 
pela CONTRATANTE que decidirá quanto à sua pertinência. 

c) A execução desses serviços será remunerada originalmente da forma 
abaixo, ainda não levando em consideração os eventuais descontos e 
repasses concedidos pelos licitantes, na forma apresentada na “Proposta 
Comercial ou de Preços”: 

d) Pelo “desconto de agência” de 20% (vinte por cento) a ser pago pelos 
veículos de comunicação, sobre seus preços de tabela ou pelo valor 
efetivamente negociado da mídia; 

e) Pela taxa de 15% (quinze por cento) sobre os custos de produção realizada 
por terceiros ou custo efetivo do serviços e suprimentos contratados; 

f) Pela taxa de 10% (dez por cento) sobre os custos de produção realizada 
por terceiros, sobre o custo efetivo dos serviços e suprimentos contratados, 
quando a responsabilidade da agência limitar-se à contratação ou 
pagamento do serviço ou suprimento; 

g) Pelos valores constantes da Tabela de Custos Internos do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado de São Paulo relativamente aos 
serviços prestados internamente na Agência;  

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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a) O pagamento se dará até o 10º (décimo) dia da apresentação do Relatório 
dos serviços executados, juntamente com a nota fiscal emitida para a 
Câmara Municipal de Marília, acompanhadas das Notas Fiscais dos 
prestadores de serviços, emitidas à contratante, além de 1(um) exemplar 
de todas as publicações realizadas no período. 

b) O valor anual estimado do contrato será de R$150.000,00 - (cento e 
cinquenta mil reais) consignado no orçamento da Câmara Municipal de 
Marília, através da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.39.88-
01.031.0102.2106.01 - Verba 46 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa 
Jurídica. Subelemento 88 - Serviços de Publicidade e Propaganda. FONTE 
TESOURO.. 

c) O valor anual estimado do contrato constitui-se em mera previsão 
dimensionada, não estando a Câmara Municipal de Marília obrigada a 
realizá-lo em sua totalidade, e não cabendo à licitante vencedora o direito 
de pleitear qualquer tipo de reparação ou compensação pelo não uso do 
total da verba. 

d) O valor anual será dividido em vários serviços que ocorrerão durante o ano, 
de acordo com a necessidade e a conveniência da Câmara, podendo haver 
acréscimos ou supressões nos serviços em até 25% (vinte e cinco por 
cento) da quantidade inicialmente estimada. 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 

a) O presente contrato terá sua vigência de até 12 meses, PODENDO ser 
alterados nos termos do artigo 65 da lei de licitações. 

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

a) O contrato decorrente desta licitação poderá ter seus preços reajustados 
após 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, aplicando-se o 
IGPM, da Fundação Getúlio Vargas apurado no período ou outro índice 
oficial, observada a legislação pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1 - Da Câmara 
a) Coordenar os serviços objeto do contrato por meio do Gestor do 

Contrato  
b) Solicitar à contratada, em tempo hábil, a execução de qualquer serviço 

ou tarefa; 

c) Aprovar previamente os trabalhos a serem executados e seus 
respectivos custos; 

d) Fiscalizar a execução do contrato. 

2 - Da Contratada 

a) Executar os serviços com qualidade em conformidade com as normas éticas e 
técnicas; 

b) Submeter previamente ao Gestor do Contrato os trabalhos a serem executados 
e seus respectivos custos, devidamente acompanhados do seguinte: 

1. No mínimo 3 (três) estudos indicativos de forma e conteúdo do trabalho a 
ser executado; 
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2. No mínimo 3 (três) orçamentos em papel timbrado de cada fornecedor ou 
prestador de serviços, quando o trabalho envolver a participação de 
terceiros; 

c) Os documentos acima citados poderão tornar-se públicos e serão juntados ao 
processo respectivo e ficarão sob a guarda da Gerência de Contabilidade por 
um período mínimo de cinco anos; 

d) Apresentar plano de avaliação de resultados, planejamento de mídia e 
definição de impacto total desejado e da frequência de veiculação necessária a 
cada campanha; 

e) Indicar, por escrito, preposto para, em seu nome, coordenar a execução dos 
serviços e representá-la perante a Administração Municipal, com poderes para 
deliberar sobre todas as questões relacionadas ao contrato; 

f) Alocar os recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços; 

g) Responsabilizar-se por qualquer infração de direito de uso de idéias métodos 
ou processos legalmente previdenciários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam sobre os serviços objeto do contrato; 

h) Responsabilizar-se por quaisquer encargos, tributários, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, comerciais e quaisquer outras eventuais indenizações 
cabíveis; 

i) Responder por eventuais danos causados à Câmara ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo seus ou de seus prepostos na execução dos 
serviços; 

j) Ceder para a CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA os direitos autorais relativos 
aos produtos de comunicação e quaisquer abrangidos pelo objeto do contrato, 
inclusive as peças publicitárias. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES 

a) O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da adjudicatária /contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa no importe de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor devido sobre o 
serviço ou parte dele, por dia de atraso na entrega; 

III. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso da 
contratada injustificadamente desistir da contratação podendo ser ainda 
aplicadas demais penalidades previstas neste título; 

IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara 
Municipal de Marília. 

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

VI. A ADVERTÊNCIA e multa prevista serão aplicadas pela Câmara Municipal 
de ofício ou mediante solicitação do Gestor do Contrato.  

b) A aplicação das penalidades, de suspensão temporária e declaração de 
inidoneidade são de competência do Presidente da Câmara Municipal, facultada a 
defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados 
da abertura de vista. 
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c) Na aplicação das penalidades previstas será facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PRERROGATIVAS DA CÂMARA 

a) Alterar unilateralmente o contrato, para melhor adaptá-lo às finalidades de 
interesse público respeitado os direitos da contratada; 

b) Rescindir unilateralmente o contrato conforme previsão legal, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa da Contratada; 

c) Fiscalizar a execução do contrato; 

d) Aplicar sanções administrativas pela inexecução total ou parcial do contrato, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa da Contratada; 

CLÁUSULA NOVE: DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral e escrito na Câmara Municipal, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Câmara Municipal. 

CLÁUSULA DEZ: DAS DIPOSIÇÕES GERAIS 

a) O presente contrato vincula-se ao Edital nº 11/2019, Tomada de Preços nº 
01/2019, o qual além de estabelecer, conduzirá normas para a licitação e 
também dirimirá as dúvidas que surgirem neste contrato. 

b) A Contratada deverá executar o contrato e seu objeto diretamente, salvo 
aqueles que, por sua natureza, reclamem à execução por terceiros 
(veiculação).  

c) A tolerância da Câmara Municipal com qualquer atraso ou inadimplência por 
parte da Contratada ou a abstenção do exercício de quaisquer direitos 
assegurados neste contrato não importará, de forma alguma, uma alteração 
contratual. 

CLÁUSULA ONZE: DO FORO 

a) O Foro do presente contrato é o da Comarca de Marília, com a exclusão de 
qualquer outro. 

b) E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 
3 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas subscritas. 

Marília, ...... de ..................... de 2019. 

Assinatura da Contratante 

Assinatura da Contratada 

Assinatura das Testemunhas 
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Planilha para Avaliação 

 do Plano de Comunicação Publicitária  

Proposta Técnica II - Envelope nº III 

SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

Câmara Municipal de Marília, em XX de .............. de 2019 

Quesito Máxima N1 N2 N3 Média 

                    

A) Raciocínio Básico 

Conhecimento das características gerais 2         

Conhecimento genérico dos serviços  2         

Adequada compreensão da linha de atuação 3         

Acuidade de compreensão demonstrada 3         

  
        

  

B) Estratégia de Comunicação Publicitária 

Formulação do conceito 8         

Formulação do tema 7         

  
        

  

C) Ideia Criativa 

Estratégia de comunicação 5         

Capacidade de síntese da estratégia 4         

Cobertura do público envolvido 5         

Originalidade na combinação dos elementos 6         

          
D) Estratégia de Mídia e Não Mídia 

Conhecimento dos hábitos de comunicação  3         

Capacidade analítica  3         

Estudo de distribuição da verba da linha de 
atuação 4         

Consciência e economicidade do plano geral 5         

                    

Nota Máxima  60 Nota da Proponente   

 

Membro   

Subcomissão Técnica 

 

Membro   

Subcomissão Técnica 

 

Membro   

Subcomissão Técnica 
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Planilha para Avaliação 

 da Capacidade de Atendimento 

 

Proposta Técnica I - Envelope nº I 

 

SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Marília, em XX de .............. de 2019 

 

 

 

 

 

Membro   

Subcomissão Técnica 

 

Membro   

Subcomissão Técnica 

 

Membro   

Subcomissão Técnica 

 

 

 

Quesito Máxima N1 N2 N3 Média 

                    

A) Capacidade de Atendimento 

Capacidade Geral 2         

Sistemática de Atendimento 6         

Informação e Comunicação 2         

  
        

  

B) Repertório 

Capacidade Técnica e Artística 5         

  
        

  

C) Relato de Soluções 

Capacidade de detectar e delimitar problemas 5         

  
        

  

Nota Máxima  20 Nota da Proponente   
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Planilha para  

Avaliação da Proposta Comercial  

Proposta Comercial - Envelope nº IV 

Comissão de Licitação 

Quesito Notas (N) Desconto Nota 

                  

DCI 

Desconto sobre os Custos Internos da 
contratada em percentual não superior a 70 
% (a título de preservação da qualidade dos 
materiais) dados aos preços constantes da 
Tabela de Custos Internos do Sindicado das 
Agências de Propaganda do Estado de São 
Paulo 

  

Descontos superiores a 70% serão 
desclassificados 

Desconto superior a 0,0 % e  
iguais ou inferiores a 69,99% 

    

    

Nota = 1,0 x desconto percentual     

 

Desconto igual a 70%      

N = 70   

    

  
    

  
  

DHT 

Desconto sobre os Honorários de 15% 
sobre os custos de produção realizada por 
Terceiros ou custo efetivo dos serviços e 
suprimentos contratados; (honorário não 
poderá ser superior a 15%) 

 

Honorários superiores a 15% serão 
desclassificados 

 

Honorários iguais a 15%     

N = 0       

 

Honorários iguais ou 
superiores a  
10,01% e inferiores a 15% 

    

    

N = 6 x (honorários em percentual)     

     
  

  

DHP 

Desconto sobre Honorário de 10% sobre os 
custos de produção realizada por terceiros, 
sobre o custo efetivo dos serviços e 
suprimentos contratados, quando a 
responsabilidade da agência limitar-se à 
contratação ou Pagamento do serviço ou 
suprimento; (Honorário não poderá ser 
superior a 10%)  

 

Honorários superiores a 10% serão 
desclassificados 

 

Honorários iguais a 10%     

N = 0       

 

Honorários iguais ou 
superiores a 5,01% e 
inferiores a 10% 

    

    

N = 4 X (honorário em percentual)     

 

Honorários inferiores a 5%     

N = 20       

  
    

  
  

Nota Final da Proponente   

Câmara Municipal de Marília, em XX de ..................... de 2019 

Comissão de Licitação 


