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Percentual de honorários incidente sobre os preços d P3 = 5,0 x (15,0 - Honorários) 
serviços previstos na alínea 'c' do subitem 14.3 

Percentual de honorários incidente sobre os preços d P4 = 5,0 x (15,0 - Honorários) 
serviços previstos na alínea 'd' do subitem 14.3 

Para efeito de cálculo dos pontos de cada licitante, os termos 'desconto' e 'honoráric 

serãoão substituídos nas fórmulas da coluna Pontos pelas respectivas percentage 

constantes de sua Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo '%'. 

14.5.2 A nota de cada Proposta de Preços corresponderá à soma algébrica dos pontos 

obtidos nos quesitos constantes da tabela referida no subitem 14.51, como segue: P = P1 

+ P2 + P3 + P4. 

14.5.3 A Proposta de Preços que obtiver a maior nota será considerada como a de menor 

preço. 

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

apresentar, sucessivamente: 

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

pela licitante; 

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

especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de 

pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento 

pertinentes à execução do contrato; 

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

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

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

especializados prestados por fornecedores; 

d) o menor percentual de honorários incidente sobre os preços de serviços 

especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de 

formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das 

mensagens, em consonância com novas tecnologias. 

15. JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS 

15.1 O julgamento final das Propostas Técnica e de Preços desta Concorrência será feito 

de acordo com o rito previsto na Lei n2 8.666/1993 para o tipo melhor técnica. 

)iego Luis Le ndro Silva 
,omissão Ormanente 

de Liainçâ0  
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15.2 Será considerada vencedora do julgamento final das Propostas a licitante que obtiver 

a maior nota no julgamento da Proposta Técnica - observado o disposto nos subitens 
12.5 e 12.6 deste Edital - e que tiver apresentado a Proposta de menor preço ou que 

concordar em praticar o menor preço entre as Propostas de Preços apresentadas pelas 
licitantes classificadas. 

16. ENTREGA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

16.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues à Comissão Permanente de 

Licitação apenas pelas licitantes classificadas no julgamento final das Propostas Técnicas e 

de Preços, em dia, hora e local por ela estipulados. 

16.1.1 A licitante classificada no julgamento final das Propostas que não apresentar os 

Documentos de Habilitação na referida sessão será alijada no certame, exceto diante da 

ocorrência de que se trata o subitem 17.2. 

16.1.2 Os Documentos deverão estar acondicionados no Invólucro n 2  5, que deverá estar 

fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação: 

INVÓLUCRO N 2  5 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME EMPRESARIAL E CNPJ DA LICITANTE 
CONCORRÊNCIA N2 2019.04.04.1 

16.2 O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos 

perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no 

Preâmbulo do edital. 

16.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

16.2.1.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público 

de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, 

filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da 

Junta onde tem sede a matriz; 
16.2.1.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS 
ADITIVOS E/OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no 

registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

Diego Luísndro Silva 
Comissão ~2,nariente 

de Licitação 
Presidente 
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empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 

apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem 
sede a matriz; 

16.2.1.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 

cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 

apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera 

com averbação no Cartório onde tem sede a matriz; 

16.2.1.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

16.2.1.5. Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do 

Sócio - Administrador e ou Titular da Empresa. 

16.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

16.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

16.2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

t 	16.2.2.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, 

inclusive contribuições sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 2  1.751, de 

02/10/2014; 

16.2.2.4. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante; 

16.2.2.5. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante; 

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

(FGTS); 

16.2.2.7. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 19 de maio de 

1943. 

Diego Luís iLafldrO Silva 
ComiSsãO ermaneflt8 
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16.2.2.8. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da 

Lei Complementar n° 123/2006 e Lei 147/2014 e suas alterações posteriores, Decreto 
Municipal N2  35 de 22 de Agosto de 2017, que pretendam gozar dos benefícios previstos 

nas referidas Leis e decreto, deverão apresentar comprovante de Inscrição e de situação 

cadastral da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CPNJ e declaração 

que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como 

de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa 

situação. 

16.2.2.9. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de 

que trata o subitem 16.2.2.8 deverá ser subscrita por quem detém poderes de 

representação da licitante, e deverá ser prestada com plena veracidade, sob pena de 

infringência ao artigo 299 do Código Penal, conforme modelo do Anexo II do Edital. 

16.2.2.10. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE 

FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

16.2.2.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

16.2.2.12. A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 

no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou a revogação da licitação, conforme o caso. 

16.2.3 	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

16.2.3.1. Até 3 (três) atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, com identificação do assinante, comprovando que a licitante 

esteja executando ou tenha executado serviços compatíveis ou similares com o objeto 

desta licitação. 
16.2.3,1.1. Em se tratando de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, 

este deverá vir com firma reconhecida do assinante; 

Diego Luis Landro Silva 
Comi ssaCf'ermanente 
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16.2.3.1.2. Certificado de qualificação técnica de funcionamento de que trata a Lei n 9  
12.232, de 2010, art. 42  e seu § 12, obtida perante o Conselho Executivo das Normas-
Padrão (CENP). 

16.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

16.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

toN exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa - vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios - podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data 

de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, 

bem como por sócio, gerente ou diretor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, acompanhado dos Termos 

de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente averbados na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente. 

16.2.4.2. Os índices que comprovarão a boa situação da licitante serão os seguintes: 

16.2.4.3. Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0; 

AC + RLP 

Índice de Liquidez Geral (LG) = 

PC + ELP 

Onde: 

' AC é o Ativo Circulante 

PC é o Passivo Circulante 

RLP é o Realizável a Longo Prazo 

ELP é o Exigível a Longo Prazo 

16.2.4.4. Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0; 

AC 

Índice de Liquidez Corrente (LC) = 

PC 

Onde: 

AC é o Ativo Circulante 

PC é o Passivo Circulante 
16.2.4.5. Índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,50 

PC + ELP 

Índice de Endividamento Geral (EG) = 

Diego Luís Le9 'O Silva 
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AT 
Onde: 

PC é o Passivo Circulante 

ELP é o Exigível a Longo Prazo 

AT é o Ativo Total 

16.2.4.6. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

16.2.4.7. Capital social ou patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação. 

16.2.5 	OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

16.2.5.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n 2  9.854, de 

27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 72,  da 

Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo do 

Anexo II do Edital; 
16.2.5.2. Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus 

anexos, conforme modelo do Anexo II do Edital; 
16.2.5.3. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, (art.32, §29, da Lei n.2 8.666/93), conforme modelo do Anexo II do Edital; 

16.2.5.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do 

Anexo II do Edital. 
16.3 Todos os documentos deverão estar em nome da licitante. Se a licitante for matriz, 

os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se a licitante tiver filial, 

todos os Documentos de Habilitação deverão estar ou em nome da matriz ou da filial, 

dependendo de quem é a licitante, salvo aqueles documentos que, por sua natureza, 

comprovada mente, são emitidos em nome da matriz. 

17. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

17.1 A Comissão Permanente de Licitação analisará os Documentos de Habilitação de 

todas as licitantes que atenderem ao disposto no item 16 e julgará habilitadas todas as 

Diego Luis Lea/dro Silva 
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licitantes que atenderem integralmente aos requisitos de habilitação exigidos neste Edital 
e em seus anexos. 

17.2 Se nenhuma licitante restar habilitada, a Prefeitura Municipal de Horizonte reabrirá 

a fase de Habilitação, com nova convocação de todas as licitantes classificadas no 

julgamento final das Propostas para apresentar os respectivos Documentos, no prazo de 8 

(oito) dias úteis, em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade, mantidas, 

neste caso, todas as condições preestabelecidas. 

18. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

18.1 Esta Concorrência será processada e julgada por Comissão Permanente de Licitação, 

na forma do art. 10 do Decreto n 2  6.555/2008, com exceção da análise e julgamento das 

Propostas Técnicas. 

18.2 As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas por Subcomissão Técnica, 

composta por 3 (três) membros que sejam formados em comunicação, publicidade ou 

marketing ou que atuem em uma dessas áreas. 

18.2.1 1/3 (um terço) dos membros da Subcomissão não poderá manter nenhum vínculo 

funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal de Horizonte. 

18.3 A escolha dos membros da Subcomissão Técnica dar-se-á por sorteio, em sessão 

pública, entre os nomes de uma relação que terá, no mínimo, 9 (nove) integrantes, 

previamente cadastrados pela Prefeitura Municipal de Horizonte. 

t' 18.3.1 A relação dos nomes referidos no subitem 18.3 deste Edital será publicada pela 

Comissão Permanente de Licitação na Imprensa Oficial do Município de Horizonte, em 

prazo não inferior a 10 (dez) dias da data em que será realizada a sessão pública marcada 

para o sorteio. 

18.3.2 O sorteio será processado pela Comissão Permanente de Licitação de modo a 

garantir o preenchimento das vagas da Subcomissão Técnica, de acordo com a 

proporcionalidade do número de membros que mantenham ou não vínculo com a PMH, 

nos termos dos subitens 18.2.1 e 18.3. 

18.3.3 A relação prevista no subitem 18.3 deste Edital conterá, separadamente, os nomes 

dos que mantenham e os dos que não mantenham vínculo com a Prefeitura Municipal de 

Horizonte. 

18.3.4 Até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, 
qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se refere o 

Diego Luís 	díO Si'va 
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subitem 183, mediante a apresentação à Comissão Permanente de Licitação de 
justificativa para a exclusão. 

18.3.5 Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar na 

Subcomissão Técnica, declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão da 

autoridade competente. 

18.3.6 	A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante 

decisão fundamentada da autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração 

e a publicação de nova lista, sem o nome impugnado, respeitado o disposto neste item 

18.3.6.1 Será necessário publicar nova relação se o número de membros mantidos depois 

da impugnação restar inferior ao mínimo exigido no subitem 18.3. 

18.3.6.2 Só será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a relação 

anteriormente publicada. 

18.3.7 A sessão pública para o sorteio será realizada após a decisão motivada da 

impugnação, em data previamente designada, garantidos o cumprimento do prazo 

mínimo previsto no subitem 18.3.1 e a possibilidade de fiscalização do sorteio por 

qualquer interessado. 

19. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

19.1 Serão realizadas 4 (quatro) sessões públicas, observados os procedimentos 

previstos neste Edital e na legislação, das quais serão lavradas atas circunstanciadas dos 

atos e fatos dignos de registro, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. 

19.1.1 A participação de representante de qualquer licitante dar-se-á mediante a prévia 

entrega de documento hábil, conforme estabelecido no subitem 8.1 deste Edital. 

19.1.2 Os representantes das licitantes presentes poderão nomear comissão constituída 

de alguns entre eles para, em seu nome, tomar conhecimento e rubricar as Propostas e 

Documentos de Habilitação nas sessões públicas. 

19.1.3 A Comissão Permanente de Licitação e a Subcomissão Técnica, conforme o caso, 

poderão, no interesse da Prefeitura Municipal de Horizonte, relevar omissões puramente 

formais nas Propostas e nos Documentos de Habilitação apresentados pelas licitantes, 
desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Concorrência e 
possam ser sanadas no prazo a ser fixado pela Comissão Permanente de Licitação. 

Diego Luís,andro Silva 
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19.1.4 Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de 

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

19.1.5 O julgamento das Propostas Técnicas e de Preços e o julgamento final deste 

certame serão efetuados exclusivamente com base nos critérios especificados neste 
Edital. 

19.1.6 Antes do aviso oficial do resultado desta Concorrência, não serão fornecidas, a 

quem quer que seja, quaisquer informações referentes à adjudicação dos contratos ou à 

análise, avaliação ou comparação entre as Propostas. 

19.1.7 Qualquer tentativa de licitante influenciar a Comissão Permanente de Licitação ou 

a Subcomissão Técnica no processo de julgamento das Propostas resultará na sua 

desclassificação. 

19.1.8 A Comissão Permanente de Licitação poderá alterar as datas ou as pautas das 

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

obedecidas as normas legais aplicáveis. 

19.1.9 Se os invólucros das licitantes desclassificadas ou inabilitadas não puderem ser 

devolvidos nas sessões públicas, ficarão à disposição das interessadas por 30 (trinta) dias 

úteis, contados do encerramento desta Concorrência - após transcorrer o prazo para 

interposição de recurso contra o resultado final da licitação ou ter havido a sua 

desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos interpostos. Decorrido esse prazo 

sem que sejam retirados, a Prefeitura Municipal de Horizonte providenciará sua 

destruição. 

PRIMEIRA SESSÃO 

19.2 A primeira sessão pública será realizada no dia, hora e local previstos no subitem 

2.1 deste Edital e terá a seguinte pauta inicial: 

a) identificar os representantes das licitantes, por meio do documento exigido no 

subitem 8.1 deste Edital; 

b) receber os Invólucros n 2  1, n2 2, n 2  3 e n 2  4; 

c) conferir se esses invólucros estão em conformidade com as disposições deste 
Edital. 

19.2.1 O Invólucro n 2  1, com a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, 
só será recebido pela Comissão Permanente de Licitação se não: 
a) 	estiver identificado; 

iego Luís J.eandrO Silva 
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b) apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação 

da licitante antes da abertura do Invólucro n 2  2; 

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

nele acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante antes da abertura 

do Invólucro n 2  2. 

19.2.1.1 Ante a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do 

subitem 19.21, a Comissão Permanente de Licitação não receberá o Invólucro n 2  1, o que 

, também a impedirá de receber os demais invólucros da mesma licitante. 

19.2.2 A primeira sessão prosseguirá com a seguinte pauta básica: 

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

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

separá-los dos Invólucros n 2  1 e n 2  3; 

b) retirar e rubricar o conteúdo dos Invólucros n 2  1; 

c) abrir os Invólucros n 2  3 e rubricar seu conteúdo; 

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

que constituem os Invólucros n 2  1 e n 2  3; 

e) informar que as licitantes serão convocadas para a próxima sessão na forma do 

item 21 deste Edital. 

19.2.2.1 A Comissão Permanente de Licitação, antes do procedimento previsto na alínea 

'b' do subitem 19.2.2, adotará medidas para evitar que seus membros e ou os 

representantes das licitantes possam, ainda que acidentalmente, identificar a autoria de 

algum Plano de Comunicação Publicitária. 

19.2.2.2 Se, ao examinar e ou rubricar os conteúdos dos Invólucros n 2  1 e n 2  3, a 

Comissão Permanente de Licitação e ou os representantes das licitantes constatarem 

ocorrência(s) que possibilite(m), inequivocamente, a identificação da autoria do Plano de 

Comunicação Publicitária, a Comissão Permanente de Licitação desclassificará a licitante e 

ficará de posse de todos os seus invólucros até que expire o prazo para recursos relativos 

a essa fase. 

19.2.3 A Comissão Permanente de Licitação não lançará nenhum código, sinal ou marca 

nos Invólucros n 2  1 nem nos documentos que compõem a via não identificada do Plano 

de Comunicação Publicitária. 

19.2.4 Abertos os Invólucros n 2  1 e n 2  3, as licitantes não poderão desistir de suas 

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

Comissão Permanente de Licitação. 

Diego Luí/eandro Silva 
romisçã Permanente 

de Licitação 
Presidente 
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19.2.5 Se houver manifestação expressa de todas as licitantes do direito de recorrer em 

relação às decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação na primeira sessão, 

os procedimentos de licitação terão continuidade de acordo com o previsto no subitem 

19.2.6 e seguintes. Caso contrário a Comissão Permanente de Licitação divulgará o 

resultado na forma do item 21, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 
interposição de recursos; 

19.2.6 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, 

tendo sido julgados os recursos interpostos, serão adotados os seguintes procedimentos: 

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

dos Invólucros n 2  1, com as vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária; 

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

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

especificados neste Edital; 

c) elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão Permanente 

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

com as pontuações e de justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada 

caso; 

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

dos Invólucros n 2  3, com a Capacidade de Atendimento, o Repertório e os Relatos de 

Soluções de Problemas de Comunicação; 

e) análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, da Capacidade de 

' Atendimento, do Repertório e dos Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de 

acordo com os critérios especificados neste Edital; 

f) elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão Permanente 

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

Atendimento, ao Repertório e aos Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de 

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

em cada caso. 

19.2.6.1 Se alguma Proposta Técnica for desclassificada com base na alínea 'a' do subitem 

12.4 deste Edital, a Subcomissão Técnica atribuirá pontuação a cada quesito ou 

subquesito da Proposta, conforme as regras previstas neste Edital, e lançará sua 

pontuação em planilhas que ficarão acondicionadas em envelope fechado e rubricado no 

fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que expire o prazo para recursos 
relativos a essa fase. 

Diego LuÍSfldí0 SIva 
C omisspermtte 

de LicitaçãO 
Presidente 



ÁF 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 	

Página 

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

descumprimento de regras previstas neste Edital resulte na identificação da licitante 
antes da abertura dos Invólucros n 2  2. 

19.2.7 As planilhas previstas nas alíneas 'c' e 'f' do subitem 19.2.6 conterão, 

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

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

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

Comunicação de cada licitante. 

EGUNDA SESSÃc 

19.3 	Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros n 2  1 e 

n2 3), respectivas planilhas de julgamento e demais documentos elaborados pela 

Subcomissão Técnica, a Comissão Permanente de Licitação convocará as licitantes, na 

forma do item 21 deste Edital, para participar da segunda sessão pública, com a seguinte 

pauta básica: 

a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas 

na lista de presença; 

b) abrir os Invólucros n 9  2; 

c) cotejar as vias identificadas (Invólucro n2 1) com as vias não identificadas (Invólucro 

n 2  2) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua autoria; 

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

Proposta Técnica; 

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

f) Executar o sorteio previsto no subitem 12.6, quando for o caso; 

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

publicado na forma do item 21 deste Edital, com a indicação dos proponentes 

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

prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no art. 109, 

1, 'a', da Lei n2 8.666/1993. 

19.3.1 Além das demais atribuições previstas neste Edital, caberá à Subcomissão Técnica 

manifestar-se em caso de eventuais recursos de licitantes, relativos ao julgamento das 
Propostas Técnicas, se solicitado pela Comissão Permanente de Licitação. 

ERCE IRA SESSÃO 

Diego LSfl&0 Silva 
ComtSSa0 permanente 

de LicitaÇãO  
Presidente 
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19.4 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, 

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

convocará as licitantes, na forma do item 21 deste Edital, para participar da terceira 

sessão pública, com a seguinte pauta básica: 

a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na 

lista de presença; 

b) abrir os Invólucros n 2  4, com a Proposta de Preços, cujos documentos serão 

rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 

das licitantes presentes ou por comissão por eles indicada; 

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

integrantes dos Invólucros n 2  4; 

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

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

especificados; 

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

representantes das licitantes presentes; 

f) realizar com a licitante mais bem-classificada na fase da Proposta Técnica - caso 

não tenha apresentado a Proposta de menor preço - a negociação prevista na Lei n 2  

8.666/1993, art. 46, § 12, inciso II, tendo como referência a Proposta de menor preço 

entre as licitantes classificadas; 

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

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

consecução de acordo para a contratação; 

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

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

menor preço ou que concordar em praticar o menor preço entre as propostas 

apresentadas pelas licitantes classificadas; 

1) 	informar que o resultado do julgamento da Proposta de Preço e do julgamento final 

das Propostas será publicado na forma do item 21 deste Edital, com a indicação da ordem 

de classificação, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, 

conforme disposto no art. 109, 1, 'a', da Lei n2 8.666/1993. 

19.4.1 Fica ressalvado que serão objeto da negociação prevista nas alíneas 'f' e 'g' do 

subitem 19.4 apenas os preços sujeitos a valoração, integrantes da Planilha que constitui 

o Anexo III. Portanto, os percentuais de que tratam os subitens 10.2.1.1 e 10.2.2 da 

Diego Luís Lia 'dro Silva 
Comissão P manente 

de Licitação 
Presidente 
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minuta de contrato (Anexo IV) corresponderão aos percentuais estabelecidos pela 

própria licitante vencedora em sua Proposta de Preços, nas declarações a que se referem, 

respectivamente, as alíneas 'ai' e 'a2' do subitem 13.3 deste Edital. 

UARTA SESSÃO 

19.5 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, 

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

convocará as licitantes, na forma do item 21 deste Edital, para participar da quarta sessão 

pública, com a seguinte pauta básica: 

a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na 

lista de presença; 

b) receber e abrir os Invólucros n 2  5, cujos documentos serão rubricados pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes 

presentes ou por comissão por eles indicada; 

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

estabelecidas neste Edital e na legislação em vigor; 

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

integrantes dos Invólucros n 9  5; 
e) informar: 

ei) o resultado da habilitação 

e2) que o resultado da habilitação será publicado na forma do item 21 deste 

Edital, com a indicação dos proponentes habilitados e inabilitados, abrindo-se prazo de 5 

(cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no art. 109, 1, 'a' da Lei 

n 9  8.666/1993; 

e3) que será publicado na forma do item 21 deste Edital o nome da licitante 

vencedora desta Concorrência, caso não tenha sido interposto recurso na fase de 

habilitação, ou tenha havido a sua desistência ou, ainda, tenham sido julgados os recursos 
interpostos. 

20. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

20.1 Não tendo sido interposto recurso na fase de habilitação, ou tendo havido a sua 

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

dro  sa 
De9° Luis WrInnanente Coissa0  

e L 
p re s td ente 



dá 
"3oo, 0b 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

Páaina 

Municipal de Horizonte homologará ou não o resultado desta Concorrência e, assim 

aprovará ou não a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, observado o 

disposto no subitem 29.12 deste Edital. 

21. DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 

21.1 A juízo da Comissão Permanente de Licitação, todas as decisões referentes a esta 

Concorrência poderão ser divulgadas conforme a seguir, ressalvadas aquelas cuja 

publicação na Imprensa Oficial do Município de Horizonte é obrigatória: 

a) nas sessões de abertura de invólucros; 

b) na Imprensa Oficial do Município de Horizonte; 

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

da comunicação pelas licitantes. 

22. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

22.1 Eventuais recursos referentes à presente Concorrência deverão ser interpostos no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 

ata, em petição escrita dirigida a Prefeitura Municipal de Horizonte, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitação, no endereço mencionado no subitem 2.1. 

22.2 Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão 

' impugná-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

22.3 Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente instruído, e respectiva(s) 

impugnação(ões) a autoridade superior, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis contados 

de seu recebimento. 

22.4 Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo como 

representante da licitante. 

22.5 Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para 

interposição de recursos ou impugnações até o seu término, vista ao processo desta 
Concorrência, em local e horário a serem indicados pela Comissão Permanente de 
Licitação. 

Diego LuískafldrO Silva 
ComSsaO Permanente 

de Licitação 
Presidente 
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22.6 Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e 

julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente de 

Licitação - motivadamente e se houver interesse para a Prefeitura Municipal de 

Horizonte atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões. 

23. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

23.1 As despesas com os contratos provenientes desta Concorrência correrão à conta 

dos recursos do Município, divididos com as suas várias unidades financeiras nos 

seguintes valores: 

Secretaria Gestora Valor para período de 12 (doze) meses 

(.,Gabinete do Prefeito 	/' R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) 

L'Secretaria de Finanças R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

Secretaria de Saúde R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 

, ,Secretaria de Educação 	:/ 	_- R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 

5ecretaria 	de 	Segurança, 	9dadania, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

Trânsito e Transporte 

'cretaria 	de 	lnfraestrutura, R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) 

'tJrbanismo, 	Meio 	Ambiente 	e 

A,opecuária 

/ecretaria de Cultura, Eporte, Lazer e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 

Juventude 

Zecretaria 	de 	Assistência 	Social 	e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

Trabalho 

Fundo Municipal de Assistência Social R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 

Valor Global 
R$ 1.684.000,00 (Hum milhão seiscentos e 

oitenta e quatro mil reais) 

23.2 Os créditos orçamentários para a execução dos serviços estão consignados no 

Orçamento da Prefeitura Municipal de Horizonte, previstos no Orçamento aprovado 

p~0
o Exercício Financeiro 2019, constantes nas seguintes dotações orçamentárias: 

) 	Gabinete 	do 	Prefeito 	do 	Município de 	Horizonte-CE, 	na 	seguinte 	Dotação 

Orçamentária: 	02.01 	AÇÃO: 	04.131.0003, 	PROJETO 	ATIVIDADE: 	2.007. 	FONTE: 

1001000000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. 
.4 	Secretaria 	de 	Finanças 	do 	Município de 	Horizonte-CE, 	na 	seguinte 	Dotação 

Orçamentária: 	04.01 	AÇÃO: 	04.123.0002, 	PROJETO 	ATIVIDADE: 	2.017. 	FONTE: 

)iego Luis,LandrO Silva 
'ornlSsãO ?ermanerte 

de Licitação 
Presidente 
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1001000000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. 

J Secretaria de -Saúde do Município de Horizonte-CE, na seguinte' eguint Dotação 

Orçamentária: 05.01 AÇÃO: 10.131.0003, PROJETO ATIVÍDADE: 2.023. FONTES: 

1001000000 e 1211000909'- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. 
* Secretaria de E4ção do Município de Horizonte-CE, na seguinte Dotação 

Orçamentária: 07.0( AÇÃO: 12.131.0003, PROJETO ATIVIDADE: Í03'8. FONTES: 

1001000000 e 1111000000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. 

Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte do Município de 

Horizonte-CE, na seguinte Dotação Orçamentária: 16.01 AÇÃO: 04.122.0002, PROJETO 

ATIVIDADE: 2.085. FONTE: 1001000000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. 
* Secretaria de lnfraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária do 

Município de Horizonte-CE, na seguinte Dotação Orçamentária: 17.01 AÇÃO: 

15.122.0002, PROJETO ATIVIDADE: 2.090. FONTES: 1001000000 e 1530000000 - 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. 

Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude do Município de Horizonte-CE, na 

seguinte Dotação Orçamentária: 18.01 AÇÃO: 13.122.0002, PROJETO ATIVIDADE: 

2.097. FONTE: 1001000000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. 

Secretaria de Assistência Social e Trabalho do Município de Horizonte-CE, na 

seguinte Dotação Orçamentária: 15.01 AÇÃO: 08.131.0003, PROJETO ATIVIDADE: 

2.066. FONTE: 1001000000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. 
* Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-CE, nas seguintes 

Dotações Orçame4flárias: 15.02 AÇÃO: 08.244.0014, PROJETO ATIVIDADE .0 6;15.02 

AÇÃO: 08.244014 PROJETO ATIVIDADE: 2.078; 15.02 AÇÃO: ó)45) 01 , PROJETO 

ATIVIDADE: tós 15.02 AÇÃO: 08.243.0018, PROJETO ATIVIDADE: 2.074; 15.02 

AÇÃO: 08.2440Dí5
~(ONTE:

PROJETO  ATIVI LÊTi08; 15.02 AÇÃO: 08.244.0016, PROJETO 

ATIVIDADE: 2.082. 	1311000000 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. 

23.3 Se a Prefeitura Municipal de Horizonte optar pela prorrogação do contrato que 

vier a ser assinado, consignará nos próximos exercícios em seu orçamento as dotações 

necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos. 

23.4 A Prefeitura Municipal de Horizonte se reserva o direito de, a seu juízo, utilizar ou 

não a totalidade dos recursos previstos. 

24. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

),ego Luis LadrO Silva 
Comissão rmaneflt8 

de Lic{tação 
Presidente 
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24.1 A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da 

convocação, para assinar o respectivo instrumento de contrato, nos moldes da minuta 

que constitui o Anexo IV, e o prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data de 

assinatura do contrato, para apresentar a garantia prevista no subitem 25.1 deste 

Edital. 

24.1.1 Se a licitante vencedora não comparecer, nos prazos estipulados no subitem 

241, para assinar o contrato e apresentar o comprovante da prestação da garantia 

contratual, a Prefeitura Municipal de Horizonte poderá convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas 

mesmas condições apresentadas na proposta da licitante que deixou de assinar o 

contrato, ou revogar esta Concorrência, independentemente da cominação prevista no 

art. 81 da Lei n 2  8.666/1993. 

24.2 Antes da celebração do contrato, a Prefeitura Municipal de Horizonte realizará 

consulta ao cadastro de créditos não quitados do setor público municipal. 

24.3 O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura 

e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso seja permitido 

pelo artigo 57 da Lei Federal n2 8.666/93. 

24.4 A Prefeitura Municipal de Horizonte poderá rescindir, a qualquer tempo, o 

contrato que vier a ser assinado, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, conforme disposto na Cláusula Décima Quarta da minuta de contrato. 

(Anexo IV) sem que assista à contratada qualquer espécie de direito, nos casos 

previstos na Lei n 9  8.666/1993 e no contrato a ser firmado entre as partes, com a 

exceção do que estabelece o art. 79, § 2, da referida Lei. 

24.5 rescisão do contrato acarretará, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial por parte da Prefeitura Municipal de Horizonte, a retenção dos 

créditos decorrentes do contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das 

sanções previstas neste Edital e em lei, até a completa indenização dos danos. 

24.6 À contratada poderão ser aplicadas as sanções e penalidades previstas na Lei n 2  
8.666/1993 e no contrato a ser firmado entre as partes. 

24.7 No interesse da Prefeitura Municipal de Horizonte, as contratadas ficam 

obrigadas a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos 

serviços, nas mesmas condições contratuais, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado dos contratos, conforme disposto no art. 65, §§ 12 e 

2, da Lei n 2  8.666/1993. 

Diego Luís L dro Silva 
Comissão P rmanente 

de Licitação 
Presidente 
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24.8 Será da responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, 

demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de 

qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados. 

24.9 Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais, inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 

relacionadas com o cumprimento do presente Edital e do contrato que vier a ser 

assinado. 

, 	24.10 A 	contratada, 	independentemente 	de 	solicitação, 	deverá 	prestar 

esclarecimentos a Prefeitura Municipal de Horizonte sobre eventuais atos ou fatos 

desabonadores noticiados que a envolvam. 

24.11 A contratada só poderá divulgar informações acerca da prestação dos serviços 

objeto desta Concorrência, que envolva o nome da Prefeitura Municipal de Horizonte, 

se houver expressa autorização desta. 

24.12 É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato resultante da presente 

Concorrência para qualquer operação financeira. 

24.13 A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as 

condições de qualificação e habilitação exigidas nesta Concorrência, incluída a 

certificação de qualificação técnica de atendimento de que tratam o art. 42  e seu § 12 

da Lei n 2  12.232/2010. 

24.14 A Prefeitura Municipal de Horizonte avaliará, semestralmente, os serviços 

prestados pela contratada, nos termos do subitem 7.11 da Cláusula Sétima da minuta 

de contrato (Anexo IV). 
24.15 A contratada centralizará o comando da publicidade da Prefeitura em Horizonte, 

onde, para esse fim, manterá escritório, sucursal ou filial. A seu juízo, a contratada 

poderá utilizar-se de sua matriz ou de seus representantes em outros Estados para 

serviços de criação e de produção ou outros complementares ou acessórios que 

venham a ser necessários, desde que garantidas as condições previamente acordadas. 

24.16 Integrarão o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, as 

condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, os elementos apresentados 

pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento desta 

Concorrência e, quando for o caso, a Proposta de Preços com ela negociada. 

25. GARANTIA 

Diego Ludeandro Silva 
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25.1 Será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia em favor da 

Prefeitura Municipal de Horizonte, correspondente a 2% (dois por cento) do valor 

mencionado no subitem 23.1 deste Edital, em uma das modalidades previstas no art. 

56 da Lei n 2  8.666/1993, à escolha da licitante vencedora: 

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

25.2 Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito 

deverá ser feito obrigatoriamente em banco determinado pela Administração 

Municipal de Horizonte a qual será devolvida atualizada monetariamente, nos termos 

do § 42 do art. 56 da Lei n 9  8.666/1993. 

25.3 Se a opção de garantia for pelo seguro-garantia: 

a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, 

acrescido de trinta dias; 

b) a apólice deverá indicar a Prefeitura Municipal de Horizonte como beneficiária; 

c) a apólice deverá conter cláusulas de atualização financeira; 

d) não será aceita apólice que contenha cláusula contrária aos interesses da 

Prefeitura Municipal de Horizonte. 

25.4 Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter: 

a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido 

de trinta dias; 

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento 

a Prefeitura Municipal de Horizonte, independentemente de interpelação judicial, caso 

o afiançado não cumpra suas obrigações; 

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos 

arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro; 

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto 

neste Edital. 

25.5 Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá: 

a) 	ter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pela 

Prefeitura Municipal de Horizonte, constando entre aqueles previstos na legislação 

específica; 

Diego Luis Learo Silva 
comissão Pnanente 

de licitação 
Presidente 
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b) 	ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 

podendo a Prefeitura Municipal de Horizonte recusar o título ofertado, caso verifique a 

ausência desses requisitos. 

25.6 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término 

da vigência do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da respectiva 

solicitação, mediante a certificação pelo Fiscal do contrato de que os serviços foram 

, 	realizados a contento. 

25.7 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, 

inclusive indenização a terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, 

no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que 

for notificada pela Prefeitura Municipal de Horizonte. 

25.8 Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação da 

garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, 

implicando sua imediata rescisão. 

25.9 Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a 

complementação da garantia no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da 

data que for notificada pela Prefeitura Municipal de Horizonte. 

26. REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO 

26.1 A remuneração à contratada, pelos serviços prestados, será feita nos termos das 

Cláusulas Oitava e Nona da minuta de contrato (Anexo IV), consoante os preços 

estabelecidos em sua Proposta de Preços ou, quando for o caso, de acordo com os 

preços negociados na forma prevista no subitem 19.4, alíneas "f' e 'g', deste Edital. 

26.2 A forma e as condições de pagamento são as constantes da Cláusula Décima 

Primeira da minuta de contrato (Anexo IV). 

27. FISCALIZAÇÃO 

27.1 A Prefeitura Municipal de Horizonte nomeará um Fiscal titular e um substituto 

para executar a fiscalização dos contratos resultantes desta Concorrência e registrar 

em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura 

observadas na execução dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a 

D'eqo Luísfldro Silva Corn,5 s  
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contratada, objetivando sua imediata correção, nos termos da Cláusula Sétima da 

minuta de contrato (Anexo IV). 

28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

28.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, 

sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Horizonte, resguardados os 

, preceitos legais pertinentes, poderá acarretar as sanções previstas em lei e no contrato 

a ser firmado entre as partes, nos termos da Cláusula Décima Terceira da minuta de 

contrato (Anexo IV). 
28.2 Se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, a constituir a garantia 

contratual ou a não manutenção das condições de habilitação, a ponto de inviabilizar a 

contratação, a Prefeitura Municipal de Horizonte lhe aplicará multa compensatória de 

10 % (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da contratação, além de 

poder aplicar-lhe outras sanções e penalidades previstas na Lei n2 8.666/1993. 

28.2.1 O disposto no subitem precedente não se aplica às licitantes convocadas na 

forma do subitem 24.1.1. 

29. DISPOSIÇÕES FINAIS 

29.1 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em 

qualquer fase desta Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente das Propostas Técnica e 

de Preços ou dos Documentos de Habilitação. 

29.1.1 A Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior deverão adotar os 

cuidados necessários para preservar o sigilo quanto à autoria da via não identificada do 

Plano de Comunicação Publicitária, até a abertura do Invólucro nÉ ,  2. 

29.2 A Comissão Permanente de Licitação, por solicitação expressa da Subcomissão 

Técnica, poderá proceder à vistoria das instalações e da aparelhagem que as agências 

classificadas no julgamento das Propostas Técnicas disponibilizarão para a realização 

dos serviços objeto desta Concorrência. 
29.3 Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada se 

a Prefeitura Municipal de Horizonte tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

classificação ou à sua habilitação, conhecido após o julgamento de cada fase. 
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29.3.1 Se ocorrer a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no 

subitem precedente, a Prefeitura Municipal de Horizonte poderá convocar as licitantes 

remanescentes por ordem de classificação ou revogar esta Concorrência. 

29.4 Se, durante a execução dos contratos, o instrumento firmado com uma 

contratante não restar prorrogado, por conveniência da Administração, ou for 

rescindido, nos casos previstos na legislação e no contrato, a Prefeitura Municipal de 

Horizonte poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação 

verificada nesta concorrência, para dar continuidade à execução do objeto, desde que 

concordem com isso e se disponham a cumprir todas as condições e exigências a que 

estiverem sujeitas as signatárias dos contratos. 

29.5 Os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de 

atendimento (Proposta Técnica) deverão participar da elaboração dos serviços objeto 

deste Edital, admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Horizonte. 

29.6 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as 

licitantes. 

29.7 A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse da Prefeitura Municipal 

de Horizonte, relevar omissões puramente formais nos Documentos e Propostas 

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

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

' 	Comissão Permanente de Licitação. 

29.8 Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-

fé, a Prefeitura Municipal de Horizonte comunicará os fatos verificados ao Ministério 

Público, para as providências devidas. 

29.9 É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo 

licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, 

sujeitando-se a autora às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe 

o art. 93 da Lei n2  8.666/1993. 

29.10 Antes do aviso oficial do resultado desta Concorrência, não serão fornecidas, a 

quem quer que seja, quaisquer informações referentes à adjudicação do contrato ou à 

análise, avaliação ou comparação entre as Propostas. 

29.11 Qualquer tentativa de uma licitante influenciar a Comissão Permanente de 

Licitação no processo de julgamento das Propostas resultará na sua desclassificação. 

Diego Luis LÍO Suva 
ComSSa0 permanente 
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29.12 Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, esta Concorrência será 

anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá ser revogada, em 

qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta. 

29.13 A Prefeitura Municipal de Horizonte poderá rescindir os respectivos contratos, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o 

ato e assegurados às contratadas o contraditório e a ampla defesa, caso a adjudicação 

seja anulada, em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize. 

29.14 Antes da data marcada para a abertura dos invólucros com as Propostas e os 

Documentos de Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, poderá, por motivo 

de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de 

esclarecimentos, alterar este Edital e seus anexos, ressalvado que será reaberto o 

prazo inicialmente estabelecido para apresentação dos Documentos e Propostas, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

Propostas. 

29.15 Correrão por conta da Prefeitura Municipal de Horizonte as despesas que 

incidirem sobre a formalização do contrato, aí incluídas as decorrentes de sua 

publicação, que deverá ser efetivada em extrato, na Imprensa Oficial do Município de 

Horizonte, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei n2 8.666/1993. 

29.16 A agência de publicidade vencedora do certame, à época de subcontratação de 

' 	serviços, deve verificar a regularidade fiscal das empresas que os executarão. 

29.17 As questões suscitadas por este Edital que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Fórum de Horizonte, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no 

art. 102, 1, 'd', da Constituição Federal. 

Horizonte-CE, 08 de abril de 2019. 

Diego is eandro Silva 

Presidente da Com ião Permanente de Licitação 


