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Dispõ ê sobre as normas gerais para licitaçáo e contrata
administraÉo pública de serviços de publicidadê prestados por
outras
propaganda
agências
intermédio d

Mênsagem de veto

de

e

(Vide Lei n' 14.133, de 2021\

o

q

p

rovid

ê n

e dá

cia s.

a seguinte Lei:
PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço sâber quê o congresso Nâcional decreta e eu sanciono

CAPITULO

I

DISPOSIÇÔES GERAIS
pública de serviços
Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitaçôes e contratações pela administração
propaganda' no âmbito da União' dos Estados'
de publicidade prestados necessariáÀente [or intermédio de ãgências de
do Distrito Federal e dos Municípios.

Art..ls

e Judiciário, as pessoas da
§ 1q Subordinam-se ao disposto nesta Lei os órgãos do Poder Executivo, Legislativo
pelos
referidos no caput deste
entes
indiretamente
; ú;; ã"'"r,tio"o"" controtada! direta ou

-aominis'traçaãlãá;;t
artigo.

§2sAsLeisn99:[.§!Q,de18dejqnhode.19E5,.e8.666,de21'dejunhode1993,seráoaplicadasaos

procedimentos licii-atórios e aos contratos regidos por esta Lei' de Íorma complementar'

o

conjunto de atividades reâlizadas
concêpção, a criaÇão' a execução
a
integradamente que tenham pãi áuÉiiro o estudo, o planejamento, a conceituação,
publicidade
aos veículos e demais meios
de
e
a
distribuição
extema
o"
intema, a intermediação e a
difundir ideias ou informar
"t"cução
qualquer
natureza,
"uf"*Lao
áe
ou
serviços
bens
ãã áiuüfgrÉo, com o obietivoãe pró.ore1 uená" de
"
o público em geral.

Art.

2s

para fins desta Lei, considera-se serviços de publicidade

publicidade, poderão ser incluídos como atividades complêmentares os
§ 19 Nas mntrataçôês de serviços de

serviÇos especializados pêrtinêntes:

de avaliação e de geração de
I - ao planeiamenlo ê à execuÉo de pesquisas e de outros instrumentos
quais
serão difundidas as peçás e ações
conhecimento soure o meráol o p,iOfiioaro, os mêios de divulgaÉo nos
desta Lei;
publicitárias ou sobre os rêsultados das campanhâs realizadas, respeitado o disposto no art. 3s

\,

ll - à produÉo e à execuÉo técnica das pêças e projetos publicitários criados;
com
desenvolvimento de formas inovâdoras de comunicêção publicitária' em consonância
publicitárias'
agões
novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das

lll - à criação ê ao

aS atividades prev'."t*
1" :"?:r.l:^^§^]:
de assessoria dê imprensa' comunl€çao
as
especial
em
atividades,
oeste a"rtigo, vedada a inclusão de quaisquer outras
quais
tnatiaaoe a realização de eventos Íestivos de. qualquer natureza' as
e retaçõês púbticas ou * q;; i;i;;iái
vigor'
em
na
legislação
tontát"o"r por r"io àãproc"àirànto" licitatórios próprioi, respeitado o disposto

§

2s os contratos de serviços de publicidade terão por objeto somente

""ráá

a mais de uma
39 Na contratação dos serviços de publicidade, faculta-se a adJudicação do objeto da licitaÉono processo de
publicitárias,
mêdiante
iustiÍicativa
agência de propaganda, sem a segiegaçao em itens ou contas
§

licitaçao.
das
4s para a execuÉo das âçóes de comunicaÉo publicitária realizadas no âmbito dos contratos deconentes
devêrá, obrigatoriamente, instituir procedimento de
licitaçoãs previstas no § 3q deste artigo,
-cujao órgão ou.a êntidade
e publicada nâ imprensa
pela
§

seleção intema
oÍicial.

"n*r"

meiodologia será aprovada

"" "onii"Éas,

administraÉo

a Íinalidade especíÍica de
Art. 3s As pesquisas ê avaliações previslas no inciso I do § 1s do art. 29 -destâ Lei terão
dos resultados das
possibilitar
a
mensuraÉo
e
de
aferir o desênvolvimento estãteg;c; ã Lrirço e a veiculaçãd
contrato'
do
campanhas publicitárias realizadas em deconência da execuÉo

parágraío único. É vedada
pêrtinência temáti".

"o11

"

,ç"ã

a inclusão nas pêsquisas e avaliações de matéria êstranha ou que não

guarde

pOlLitária ou com o objeto do contrato de prêstação de serviÇos de publicidade'
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nesta Lei serão contratados em agências de propaganda cujas
obtido certiícado de
atividades sejam discipíinadas pela Lei no 4.680, de 18 de junho de 1965, e que tenham
qualiÍicaÉo técnica de funcionamenlo.

Art.4s Os serviços de publicidade previstos

no caput deste artigo poderá ser obtido
s 19 O certiÍicado de qualiÍicação técnic€ de Íuncionamento previsto
por
perantê o Conselho Executivo das l.iormas-Padrão - CENP, entidade sem Íns lucrativos, integrado e gerido
por
legalmente
equivalente,
entidade
entidades nacionais que representam veÍculos, anunciantes e agênciâs, ou
reconhecida como Íiscalizadora e certiÍicadora das condiçóes técnicas de agências de propaganda.

29 A agência contratada nos termos desta Lei só poderá resêrvar e comprar espaço ou tempo publicitário
tiver sido -oÉ
veículos dê divulgaÇáo, Por contâ e por ordem dos seus clientes, se prêviamente os identiÍcar e
ú
§

de

ôl

expressâmentê autorizâda.
CAPITULO

t

o(

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

As licitações previstas n esta Lei serão processadas pelos órgãos e e ntidades
j
contratação, respeitadas as modalidades deÍlnidas no art. 22 da Lêi no 8.666, de 21 de unho de
Art.

o

FI.S

II

59

I

res
1993, adotand

e

como obrigatórios os tipos "melhor lécnica " ou 'técnica e preço"

AS do
Art.69 A elaboraÉo do instrumento convocatório das licitaçóes previstas nesta Lei obedêcerá às exig
29, e às
aÍt. 40 da Lei no 8.666, de 21 de iunho de 1993, Com exceÉo das previstas nos incisos I e ll do seu §

\J

seguintes:

habil1aÉo serão apresêntados apenas pelos licitantes classiÍicados no julgamento Íinal das
propostas, nos têrmos do inciso Xl do art. 1 l desta Lei;
I - os documentos de

brieÍing,
ll - as informações suficientes para que os interessados elaborem propostas serão êstabelecidas em um
dê forma precisa, clara e objetiva;

lll - a

proposta técnica sêrá composta de um plano de comunicâção publicitáriâ, pertinente às inÍormações

expressas no úrieflng, e de um coniunto de informaçõês referentes ao proponente;

(duas) vias, uma
lV - o plano de comunicaÉo publicitária previsto no inciso lll destê artigo será apresentado em 2
sem a identificação dê sua autoria e outra com a identiíicação;

V - a proposta dê preço contêrá quesitos representalivos das formas de remuneraçáo vigenles no mercado
publicitárioi

Vl - o

julgamento das propostas técnicas

e de preços ê o jutgamento final do

certame serão realizados

exclusivamenté com base nos critérios especiÍicados no instrumento convocatório;

Vll - a submmissão técnica prêvista no § 19 do art. '10 desta Lei reavaliará a pontuaÇão atribuída a um quêsito
pontuação máxima do
sempre que a diferença entre a maior e a menoúontuaÉo for superior a 20% (vinte porcento) da
os critérios obietivos
com
de
conformidade
poÀtuaçóes
atribuídas,
das
.-,Àr"Sto, àom o Íim dá restabelecer o equilíbrio
postos no instrumento convocatório;

Vlll - serão Íixados critérios objetivos e

automáticos

de identificação da proposta mais vanlajosa para a

"melhor técnica";
administraÉo, no caso de empate na soma de pontos das propostas técnicas, nas licitações do tipo

padronizado
lX - o formato para apresentâção pêlos proponentes do plano de comunicação publicitária será
de
dos
exêmplos
quantidades
formas
e
parágrafos,
a
de
êspaçame,nto
a
tipográficas,
quanto a seu tamanho, a fonies
peças e a outros aspectos pertinerúea, obsêrvada a exceção prevista no inciso Xl deste artigo;

poderão ser
X - para apresentação pelos proponêntes do conjunto de inÍormações de que tratâ o art. 89 desta Lei,
para
e as datas
seus
clientês
peÇâs
elaborados
e trabalhos
Íixados o número máximode páginas de t"*to, o númeio de
peÇasi
as
expostas
ou
exibidas
distribuídâs,
veiculadas,
e
a pârtir das quais devam têr sidollaborados os trâbalhos,

Xl - na elâboração das tabelas, planilhas e gráÍicos integrantês do plano de mídia e não mídiâ, os proponentes

podêrão utilizar as fontes tipográÍicas que julgarem mais adequadas para sua apresentação;

Xll - será vedada â aposição, a qualquêr parte da via não identificada do plano de comunicação publicitária, de
de que trata o §
marca, sinal ou patavra qr" po"sibilii" a ideniiÍicação do seu proponente antes da abertura do invólucro
29 do atl.9s desta Lei;
Xlll - será vedada a aposiÉo ao invólucro destinado às inÍormações de que trata o art. 8s desta Lei, assim como

que identiÍique a âutoria
dos documentos nele contidos, dá informaçao, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemênto
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do plano de comunic€Éo publicitária, em qualquer momento anterior à abertura dos invólucros dê que trata o §
99 desta Lei;

XIV - será desclassiÍicado o licitante que descumprir o disposto nos incisos Xll e Xlll deste artigo

ie

u,'r4 o

art.

FtS
demais

disposições do instrumento convocatório.

05

prevista âpós a rêavaliaÉo do
s 1s No caso do inciso Vll destê artigo, persistindo a difêrença de pontuação
quesitol os membÍos da submmissão tecnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deveráo registrar em
por todos
áta as iazões que os levaram a manter a pontuaÉo atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada
membros da subcomissão e passará a compor o processo da licitaÉo.

por descumprimento de disposições do instrumento
s 2s Se houver desclassiÍicação de alguma proposta técnica
quesitos,
a ser lançada em planilhas que Íicaráo
pontuação
a
seus
convo;tório, ainda assim será airibuída
pelos
da
subcomissáo técnic€ prevista no § 1s do
membros
acondicionadas em invólucro Íechado e rubricado no Íecho
relativos
a essa fase da licitaÉo, exceto nos
recursos
prazos
para
de
interposição
art. 1O desta Lei, até que expirem os
do invólucro dê que trata o §
proponênte
da
abertuÍa
antês
do
na
identiÍicaÉo
câsos em que o descumprimento resúlte
29 do ar1.99 desta Lêi.

Art.

7a O plano de

comunicação publicitária de que trata o inciso

lll do art.

6q desta Lei será composto dos

seguintes quesilos:

I - raciocÍnio básico, sob a forma de texto, que aprêsêntará um diagnóstico das necessidâdes de comunicação
responsável pela licita€o, a compreensão do proponente sobre o objêto da licitação e
publicitária do órgão ou

"niid"d"
a serêm enfrentados;
,s desaÍios de comunicaÉo

ll - estratégia de comunicação publicitária, sob a forma dê texto, que indicará e defenderá as linhas gerais da
propo.ú p"r" suf,rir o desafio e álcançar os resultados e metas de comunicaÉo dêsejadas pelo órgão ou entidade
responsável pela licitaÉo;

lll - ideia criativa, sob a forma de exemplos de peças publicitárias, que conesponderão à resposla criativa

do

proponente aos desaÍios e metas por ele êxplicitados na estratégia de comunicação publicitária;

lV - estratégia de mÍdia e não mídia, êm quê o proponênte explicitará ê justiÍcará a estratégia e as táticas
recomendadas, em- consonância com a estratégia de comunicaÉo publicitária por elâ sugeridâ e em função da verba
planilhas e por
disponível indicada no instrumento convocatórió, aprêsentada sob a forma de textos, tabelas, gÍáficos,
quantidades,
inserções e
quãro r""rro que identilicará as peçás a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas
custos nominais de produção e de veiculaÉo.

gq O conjunto de informações a que se Íefere o inciso lll do art. 69 desta Lêi será composlo de quêsitos
por ele rêalizados para seus
destinados a avaliaÍ a capacidade de atendimento do proponente e o nível dos trabalhos
Art.

clientes.
preços serão apresentadas em 1 (um) invólucro e as propostas tecnicas em 3 (três)
parâ a via
invólucros distintoj, dãstinados um para a via não identiÍicada do plano de comunicação publicitária, um
proposta
técnica.
da
integrantes
il;iiÍid" do plano de comunicaçâo publicitária e outro para as demais inÍormações

Art.9s As propostas de

.-

O invólucro dêstinado à apresentaçâo da via não identiÍicada do plano de mmunicação publicitária será
padronizado ê íomecido pÍeviamente pelo órgão ou entidade responsável pela licitaÉo, sem nenhum tipo de

s.Ís

identiÍicâção.

da via não identificada, sem os
s 2s A via identificada do plano de comunicaÇão publicitária terá o mesmo teor

exêmplos de peças referênles à ideia criativa.

Art. 10. As licitações previstas nesta Lei serão processadas e julgadas por comissâo permanente ou especial,
com exceção da análise e iulgamento das propostas técnicas.
por

técnicê, constituída por, pelo menos, 3

subcomissão
s 19 As propostas técnicas serão analisadas e iulgadas
(rês) riembros'que sejam formados em comunicaÉo, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas,
contratual, direto ou
àenOã qre, pelo menoi, 1/3 (um terço) deles não poderão manter nenhum vínculo funcional ou
indireto, com o órgão ou a entidadê responsável pêla licitação.

por sorteio, em sessão pública. êntre os nomes de
s 29 A escolha dos membros da subcomissão técnica dar-se-á
previamente câdastrados, e sêrá
ur, l.úçao que terá, no mínimo, o triplo do número de integrantes da subcomissão,
vínculô tuncional ou contratual,
nênhum
qu€
não
mantenham
proÍissionais
ãÀÁpos"' por,' pêlo menos, 1/3 (um terço) de
pela
licitação.
responsável
ou
entidadê
direto ou indireto, com o órgáo
Nas contrataçôês de valor estimado em até 1O (dez) vezes o limite previsto na alínea ado inciso ll do art. 23
número de
da Lei nq g.666, de 21 de iunho de 1993, a relação prevista no § 29 destê artigo têrá, no mínimo, o dobro do

se

www. plana ho.gov. br/ccivil-O3i-âto2oo7-201o

t2}1}Ãei[12232.hlm

3/6

t,

L12232

12t0712021

(um terço) de profission ars
integrantes da subcomissão técnica e será composta por, pelo menos, 1/3
órgão ou entidade resp on
com
o
ôu
indireto,
direto
contratual,
ou
,á-,riánÀ", nenhum vÍnculo funcional

pela

ôq

o

FI-S

licitaÉo.
39 deste artigo será publicada na impÍensa

nao

oícial, e

§

49 A relação dos nomes referidos nos §§ 2s e

§

públi
5a para os fins do cumprimênto dô disposto nesta Lei, até 48 (quarentâ e oito) horas antes da sêssão

para o sorteio.
inferiorã 10 (dez) áias da data em que será realizàda a sessáo pública marcada

relaÉo a que se referem os §§ 2s' 39
destinada ao sorteio, qualquêr interessado poderá impugnar pessoa intêgrante da
e 49 dêste artigo, mediante fundamênlos jurídicos plausíveis

§69Admitidaaimpugnação,oimpugnadoteráodireitodeabster-sedeatuarnaSubcomissãotécnica,

declara-ndo-se impedido ou suspeito, antes da decisão da autoridade competênte'

§TsAabstençãodoimpugnadoouoacolhimentodaimpugnação,mediantedecisãofundamentadada
'implicará,
!áió""""ario, a elaboraÉo e a publicaÉo de nova lista, sem o nome impugnado'

autoridãde competente,
respeitado o disposto neste artigo.
§

previamente designada'
89 A sessão pública será Íealizada após a decisão motivada da impugnação, em data

ÍscalizaÇão do sorteio por
garantidos o cumprimento do prazo mínimo previsto no § 49 deste artigo e a possibilidade de
qualquer interessado.

garantir o preenchimento das vagas.da subcomissão técnica' de
§ 9S O sorteio será processado de modo a
que mantenham ou não vínculo com o órgão ou entidade
membros
JCOTdO COm a proporcionalidade do nÚmero de
-responsável pela licitação, nos termos dos §§ 1s, 2s e 39 dêste artigo'
sob a modâlidadê de convite, a subcomissão
§ 10. Nas licitações previstas nesta Lêi, quando processadas
que for comprovadamente impossível o
técnica, excepcionalmente, ná.-p"qr"n"" unidaàes adminlstrativas e sempre
permanente
de licitação ou, inexistindo esta' por
pela.comissão
àrrnpriÀ"nto'oo disposto neste artigo, sêrá substituída
possuir
conhecimêntos na árêa dê
que
deverá
servidor formalmente designàdo ieia autoridade competente,
comunicação, publicidade ou markêting.

comissão permanente ou
Art. 11. os invólucros com as proposlas técnicas e de preços serão entregues à

especial na data, local e horário determinados no instrumento Ôonvocatório'

poderão participar da sessâo de recebimento e abertura dos
§ 1s Os integrantes da subcomissão técnica não

invólucros com as propostas técnicas ê de preços'

padronizados com a via não ldentiÍicada do plano de comunicação publicitária só sêráo
sinal, etiqueta ou qualquer outro
recebid"os pela comissão peiÃanente ou especial se náo apresentarem marca,

§

29 Os invólucros

elemento capaz de identiÍicar a licitante.

._

§3sAcomissãopermanenteouespecialnãolançaránenhumcÓdigo,sinaloUmarcanosinvólucros
ào"rrã"ios que compoem a via não ideÀtificada do plano de comunicação publicitária'
nà,
"o"

padronüa-dos

§4qoprocessamentoeojulgamentodalicitaÉoobedecerãoaoseguinteprocedimento:
plâno de comunicação e com as informaçõês de
| - abertura dos 2 (dois) invólucros com a via não identiÍicada do
que trata o art. 89 dêsta Lei, em sessão pública, pela comissão permanênte ou especial;

ll.encaminhamentodaspropostastécnicasàsubcomissãotécnicaparaanáliseejulgamento:
que
do

desclassiÍicando-se as
lll - análise individualizada e julgamento do plano de comunicaÉo publicitária'
observado o disposto no inciso xlv
desatendêrem as exigências i"!ai. o, â"ião"t"cidas no instrumento convocatório,
art. 6q desta Lei;

lV.elaboraÇãodeatadejulgamentodoplanodecomunicaçãopublicitáriae-encaminhamentoàcomissão
tom as pontuações e a justificativa êscrita das

pêrmanênte ou esplcial, juntameníe ãom as propostas, as planilhas
razões que as fundamentaram êm cada caso;

que trata o art
V - análise individualizada e iulgamento dos quesitos refêrentes às informações de

desclassificando-s"
convocatório;

""

SS

dêsta Lei'

quá- oà""i",id"t",n quaisquer das exigências legais ou êstabelecidas no instrumento

v dêste artigo ê encaminhamento. à
pontuações e a iustiÍcativa escrita
planilhas
as
com
propostas,
as
comissão permanente ou especial, .iuntamente com as
caso;
câda
das razôes que as Íundamentaram em
vl - elaboração

de ata dê julgamento dos quesitos mêncionados no inciso

www.planalto.gov.br/ccivil-03/-ato2007-201

0 120 1 0

lleilll 2232 htín

4t6

L12232

12t07 t2021

Vll - realizaÉo de sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas, com

ô"

procedimentos:

FLS

a) abertura dos invólucros com a via identiÍicada do plano de comunicação publicitária;

o

P

o1

b) cotejo entre as vias identificadas e não identiÍlcâdas do plano de comunicaÉo publicitária, para ide

sua autoriâ;

LIc

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

d) proclamaÉo do resultâdo do iulgamento geral da proposta técnicâ, registrando-se em ata as

propos

S

desclassiÍlcadas e a ordem de classiÍicação;

publicação do resultado do julgamênto da proposta técnica, com a indicação dos proponentes
desclassiÍicados e da ordêm de classiÍcação organizada pêlo nome dos licitantes, abrindo-se pÍazo paÍa interposiÉo de
8.666, de 21 de lunho de 1993;
109 da
bdo
recurso, conforme disPosto na

Vlll -

lX - abertura dos invólucros com as propostas de preços, em sessão públicâ, obedecendo-se ao previsto nos
incisos_ll, lll e lV do § 1" do art.46 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, nas licitaçôes do tipo "melhor técnica', e ao
disposto no § 20 do art.46 da mesma Lei, nas licitaÇões do tipo'técnicâ ê preço";
X - publicaÉo do rêsuttado do julgamento final das propostas, abrindo-se \Íazo para interposiÉo de recurso,
conforme disposto na alínea b do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de iunho de 1993;
Xl - convocaÉo dos licitantes classificados no iulgamento ftnal das propostas para apresentação dos documentos

le habililaÉo:
Xll - recebimento e abertura do invólucro com os documentos de habilitâção dos licitantes previstos no inciso Xl
deste artigo, em sessão pública, para análise da sua conformidade com as condições estabelecidas na legislaÉo em
vigor e no instrumento convocatÓrio;

Xlll - decisão quanto à habilitaÉo ou inabilitaÉo dos licitantes previstos no inciso Xl deste artigo e abertura do
prazo para interposição de recurso, nos termos da alÍnea a do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993;

XIV - reconhecida a habilitação dos licitantes, na forma dos incisos Xl, Xll e Xlll deste artigo, será homologado o
procedimento e adjudicado o obieto licitado, observado o disposto no § 39 do art. 29 desta Lei.

Art. í2. O descumprimento, por parte de agente do órgão ou entidade responsávêl pela licitação, dos dispositivos
desta Lei destinados a garantir o juigamento do plano de comunicaÉo publicitária sem o conhecimento dê sua autoria,
até a abertura dos invólucros de que trata a alínea a do inciso Vll do § 49 do art. 11 desta Lei, implicará a ânulação do
ceíame, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou criminal dos envolvidos na
inegularidade.
CAPITULO III
DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS OE

\7

PUBLICIDADE E DA SUA EXECUÇÃO

Art. 13. A definiÉo do objeto do contrato dê serviços previstos nesta Lei e das cláusulas que o integram dar-se-á
em estrita vinculação aá estabelecido no instrumento convocatório da licitaÉo e aos termos da legislaÉo êm vigor.

parágrafo

único. A êxecuÉo do contrato dar-sê-á em total

conformidade com

os termos e

condições

estabelecidas na licitaÉo e no respectivo inslrumento contratual

Art. 14. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pelo contratante poderão fomecer ao
contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividadês complementares da execuçâo do objeto do
contrato, nos termos do § 19 do ârt. 29 desta Lei.
serviços especializados na conÍormidade do previsto no caput deste ârtigo
que atuem
exigirá ãempre a apresentação pelo contratado ao contratante de 3 (três) orçamentos obtidos entre pessoâs

s 1s O fomecimento de bens ou

no mercado do ramo do fomecimento prêtendido.
fornêcedores êm envelopes
s 2s No caso do s lsdeste artigo, o conlratado procedêrá à coleta de orçamentos de
do
contratante, sempre que o
sob
fiscalizaÉo
pública,
e
realizada
convocada
que
sessão
abertos
em
serão
fechadõs,
foÍnecimento de bens ou serviços liver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato.

pÍevisto na
s 3s O Íomecimento de bens ou serviços de vator igual ou inferior a 20% (vintê por cento) do limite
previsto
no §
alínea a d o inciso ll do art.2 da Lêi na 8.666, de 21 dê junho de 1993, está dispênsado do procedimênlo
w\awplanaho.gov.br/ccivil_03i-ato2007-20'l
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29 destê artigo.

Art. í 5. Os custos e as despesas de veiculação aprêsentados ao contratante para pagamento
acompanhados da demonstraÇão do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição d
negociados e dos pedidos de inserÉo correspondentes, bem como de relatÓrio de checagem de veiculaçã

ôt

o

t!

d

a cargo de

empresa independente, sempre que possível.

parágrafo único. Pertencem ao contratante as vantagens obtidas em negociaÉo de compra de mídi a
diretamente ou por intermédio de agência de propagandâ, incluÍdos os eventuais descontos e as boniÍicações na Íorm
de tempo, espaço ou reaplicações que tênham sido concedidos pelo veículo de divulgação.

informaçÕes sobre a execuÉo do contrato, com os nomes dos Íomecedores de serviços
especializados e veÍculos, serão divulgadâs em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de computadores,
garantido o livre acesso às informaÇões por quaisquer interessados.

Art.

16.

As

parágrafo único. As informaçõês sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de seÍviço de
fornecedores e de cada meio de divulgação.

Art. .17. As agências contratadas deverâo, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a êxtinção do

contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publicitáÍias produzidas.
CAPíTULO IV
DISPOSIÇÔES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18. É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgaÉo e sua aceitaÉo por agência
propaganda, e os frutos deles resultantes constituêm, para todos os fins de direito, receita própria da agência e nâo
estão compreendidos na obrigação estab€lêcida no parágraÍo Único do art. 15 dêsta Lei.

vde

.ls A equaÉo

econômico-financeira deÍinida na licitação e no contrato não se altera em Íazáo da vigência ou
náo de planos de incentivo referidos no caput deste artigo, cujos frutos estão expressamente excluídos dela.

s

planos de incÁntivo aos interêsses
s 2s As agências de propaganda nâo poderão, em nenhum caso, sobrepoÍ os
priorizândo
os que os ofereçam, dêvendo
que
ou
concedam
não
os
divulgação
veículos
de
dos coÀtratantes,-preterindo
sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados.

3q O desrespeito ao disposto no § 2q destê artigo constituirá grave violaçáo aos deveres conlratuais por parte
da agê-ncia contratada e a submeterá a processo administrativo em que, uma vez comprovado o comportamento
§

injustificado, implicará a aplicação das sanções prêvistas no €pu!-dQ-art..gz-dê-tgins-8-.6§6, de 21 dê junho de 1993.

Art- 19. para fins de interpretação da legislaÉo de regência, valores conespondêntes ao desconto-padrão de
agência pela concepção, êxecução ê distribuiÇão de propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantês, constituêm
,á"ita Oã agência dá publicidaáe e, em consêquência, o veículo de divulgaÉo não pode, para quaisquer fins, faturar e
contabilizar iais valores como receita própria, inclusive quando o rêpasse do desconto-padrão à agência de publicidade
for efetivado por meio de veículo de divulgaçáo.

\"

ParágÍafo único. (VETADO)-

Art.20. O disposto nesta Lei será aplicado subsidiariamente às empresas que possuem regulamento próprio de
já
contrataÉo, às licitações já abertas, aos contratos em fase de execução e aos êÍeitos pendentes dos contratos
encerados na data de sua publicação.
Art. 2.1. Seráo discriminadas em categorias de programação êspecíÍicas no projeto e na lei oÍçâmentária anual as
dotações orçamentárias dêstinadas às despisas com publicidade institucional e com publicidade de utilidade públicâ,
incluiive quándo for produzida ou veiculadâ poÍ órgão ou entidade integrantê da administração pública-

An.22. Esla Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 29 deabril de2010; 189sda lndependência e 1229 da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Feneira BaÍeto
Este texto náo substitui o publicado no DOU de 30.4.2010
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SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMAMENTO PUBLICO

união da vitória/PR, 12 de julho de 2021

Ao Departamento de Licitação
Assunto: Chamamento Público

Servimo-nos foi presente para solicitar a vossa senhoria' o devido
procedimento para abertura de chamamento público para inscriçâo de profissionais
iormados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas
julgamento
áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e
pela
Prefeitura
das pràpostas técnicas a serem apresentadas em certame instaurado
a
objetivando
Pública
Municipal de União da Vitória, através da Concorrência
Contraiação de Serviços de pubticidade Prestados por Intermédio de Agência de
propaganda, em consonância aos preceitos contidos na Lei Federal n,e 12.232 /2070 e
legislação correlata.

Considerandocomojustificativa,oquetrataaLeiFederaln'a12'232/201O
em seu §§ 1q e 2e do artigo 10:
ArL 10. As licítações previstas nesta Lei serão processadas e iulgadas por
comissão permonente ou especial, com exceção da análise e iulgomento das
propostas técnicas.

por subcomissõo
§ 7a As propostas técnicas serão analisadas e iulgadas
kcnica, constituída por, pelo menos, 3 (três) membros que seiam formados
em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas
áreas, sendo que, pelo menos, T/3 (um terço) deles nõo poderõo manter
nenhum vínculo funcional ou contratuol, direto ou indireto, com o órgão ou
a entidade responsável pela licitação.

escolha dos membros da subcomissão técnica dar-se-á por sorteio,
em sessão púbtica, entre os nomes de uma reloção que terá, no mínimo' o
triplo do nimero de integrantes do subcomissão, previamente cadastrados'
que não
e ierá composta por, pelo menos, 1/3 (um terço) de profissionais

§ 2o

A

mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto,
com o órgão ou entidode responsável pela licitaçdo'

Sendo assim, e por se tratar da necessidade de análise de Proposta Técnica, se torna
necessária a realização de Chamamento Público para continuidade no certame de
contratação de serviços de publicidade, conforme especificações abaixo:
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1. DO OBIETO

profissionais
1.1. O presente Edital de Chamamento tem por obieto: A inscrição de
formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas
e
áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise iulgamento
pela
Prefeitura
das propostas técnicas a serem apresentadas em certame instaurado

MunicipaldeUniãodaVitória,atravésdaConcorrênciaPúblican.9o2l2o2lprocesso Administrativo lP 113 /2021, objetivando a contratação de Serviços de
Publicidade Prestados por lntermédio de Agência de Propaganda'
2. DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO
2021. na
2.1. O credenciamento dos interessados será realizado até o dia 30 de iulho de
2021
forma do §44 do artigo 10 da lei 12.232/2010J. o sorteio será dia 13 de agosto de

Machado. n.e
às 14h00min. na Prefeitura Municipal de união da vitória - Rua Dr. Cruz
205. 4e andar (Sala de Licitaçãol' Bairro Centro - União da Vitória/PR'
3, DO LOCAL DE INSCRIçÃO

3.1.AinscriçãodeveráserrealizadajuntoaoDepartamentodeLicitaçãodaPrefeitura
da
de União da Vitória, localizado na Rua Dr' Cruz Machado, n'205' Centro União
vitória/PR - 4'Andar.
e às seguintes
3.2. Este chamamento Público obedecerá à Lei Federal ne 72.2321201O

normas
4. DAS CONDIÇÔEs renl IrscruçÃo
profissionais formados
4.1. Poderão se inscrever no presente chamamento Público os
que
em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas'
atendam aos requisitos deste Edital e aos da legislaçâo específica'
pessoalmente' até o
4.2. Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer'

dia30deiulhode2o2|,noDepartamentodeLicitaçãodâMunicipalidade'
4.3,Arelaçãodosprofissionaisinscritoseadatadasessãopúblicaaserrealizadapara
o sorteio dos nomes que irão compor a Subcomissão Técnica será publicada na
ImprensaoficialdoMunicípiopelomenosl0[dez]diasdeantecedênciaemrelaçãoà
ao
daia qre vier a ser fixada para a realizaçáo da sessão de sorteio, em observância
Edital.
disposto no § 4q do artigo 10 da Lei Federal ne 12.232/2010 e do item 4'3 deste
relação dos nomes referidos nos §§ 2a e 3e deste artigo será
publicada na imprensa oficial, em prazo não inferior a 10 (dez) dias da
data em que será realizada a sessão pública marcada para o sorteio'

§

4a

A
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inscrição feita pelo interessado signiÍica pleno conhecimento e inteSral
concordância com as cláusulas e condições deste Edital e total suieição à legislação
4.4.

A

pertinente.
s. Do oBtnTrvo DA suBcoMlssÃo rÉcNtce
5.1. Os profissionais sorteados irão atuar na subcomissão Técnica que tem por obietivo
analisar e lulgar as propostas técnicas a serem apresentadas pelas empresas que irão
participar da licitação a ser promovida pela Prefeitura Municipal de união da vitória, na
modalidade concorrência Pública, tipo técnica e preço, para a contratação de Serviços
de Publicidade Prestados Por tntermédio de Agência de Propaganda.

5.2. Consoante o disposto no § 1e do artigo 10 da Lei Federal ne 12.232 /2O10 ' as
propostas técnicas apresentadas pelas licitantes serão analisadas e iulgadas por uma
Subcomissão Técnica, constituída por 3 (trêsJ membros que deverão ser formados em
comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que
1/3 (um terço) deles não poderá manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto
ou indireto, com a Prefeitura de União da Vitória.
5.3. A escolha dos membros da Subcomissão Técnica dar-se-á por sorteio, em sessão
pública, entre os nomes de uma relação, nos termos do artigo 10 da Lei 12'232 /2070 '

6. DAS CONDIçÕES ne nscntçÃo:
6.1. A inscrição do profissional formado em comunicação, publicidade ou marketing, ou
que atuem em uma dessas áreas, para integrar a subcomisSão técniCa será efetivada no
prazo, horário e tocal definido no preâmbulo deste Edital, mediante a apresentação dos
seguintes documentos nos termos da Lei 12.232/70'§ 7e:
6.1.1. Ficha de inscrição, contendo declaração de que mantém ou não mantém
vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com a Prefeitura Municipal de
união da virória (ANEXO I);
6.1.2. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na
área de comunicação, publicidade ou marketing, fornecido por instituição de

ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação ou comprovação
através de vínculo empregatício de que comprove a experiência em uma dessas
áreas;
6.1.3. Cédula de Identidade ou documento equivalente com foto;
6.1.4. Comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas;
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6.l.5.documentocomprobatóriodovínculofuncionaloucontratual,diretoou
indireto, com a Prefeitura Municipal de União da Vitória (PMUVA), quando for o
caso.
os
6.2. Com exceção da ficha de inscrição, a qual deverá ser apresentado em original'
demais documentos deverão ser apresentados sob uma das seguÍntes formas:

a) em cópia autenticada por cartório competente;

b) em cópia autenticadâ por servidor municipal, mediante a apresentação de
originais para confronto; ou
c) através de publicação em órgão da imprensa oficial'
e da entrega
6.4. A Comissão Permanente de Licitações fornecerá protocolo de inscrição

dos documentos definidos neste Edital.
7. DA DEFINIÇÂO DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
por 3 (trêsJ
7.1. A Subcomissão Técnica a ser constituída pela PMUVA será composta

membros;
em sessão
7.2. A definição dos membrOs da Subcomissão Técnica dar-se-á por sorteio,
pública com data, horário e local a serem oportunamente divulgados na Imprensa

OficialdoMunicípioenoPortaldaPrefeitura,www'uniaodavÍtoria'pr'gov'br;
será
7,3. Após o término do prazo de inscrição, a relação dos profissionais inscritos
que será
publicada no mesmo iornal, em prazo não inferior a 10 (dezJ dias da data em
realizada a sessão pública marcada para o sorteio;
os nomes de
7.4. Conforme Art. 10, § 3a da Lein.p 12.232/2070, o sorteio dar-se-á entre

umarelaçãoqueterá,nomínimo,odobrodonúmerodeintegrantesdaSubcomissão,
dos
previamente cadastrados nos termos deste Edital, sendo que pelo menos 1/3
a
profissionais não poderá ter vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com
PMUVA;

7.5. Os profissionais sorteados para compor

a

Subcomissão Técnica não serão

remunerados,
8. DA IMPUGNACAO DOS INSCRITOS

8.1, Até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio'
o
qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se refere
subitem 7.3, em requerimento devidamente fundamentado;
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g.2. 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;
8.3. A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante decisão
fundamentada da autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração e a
publicação de nova lista sem o nome impugnado, respeitado o disposto no Artigo 10 da
Lei Federal ne 12.232 /2010;

g,3.1. Será necessário elaborar e publicar nova relação se o número de membros
mantidos depois da impugnação restar inferior ao mínimo exigido no subitem 7.4
deste Edital;
8.3.2. Somente será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a
relação anteriormente Publicada;
8.4. A impugnação deverá se protocolizada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura,
localizado no andar térreo no endereço acima indicado, no horário de 12h00min às
18h00min dos dias úteis, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação;

9. DO SORTEIO
g.1. A sessão pública para o sorteio dos nomes que irão compor a Subcomissão Técnica
será realizada após a decisão motivada de eventual impugnação, em data previamente
designada, atendido o disposto no § 4a do Artigo 10 da Lei Federal ne 12.232 /2O10 '
garantida a possibilidade de fiscalização do sorteio por qualquer interessado;

9.2. O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da
subcomissão Técnica de acordo com a proporcionalidade do número de membros
definida no § 1e do Artigo 10 da Lei Federal na 72.232 /2070, constituída por, pelo
menos, 2 (dois) membros que mantenham vínculo funcional ou contratual, direto ou
indireto, com a PMUVA e 1 (um) membro que não mantenha vínculo funcional ou
contratual, direito ou indireto, com a PMUVA;
g.3. o resultado do sorteio será publicado na lmprensa oficial do Município e no Portal
da Prefeitura (www.uniaodavitoria.p r.g ov. br) ;
10. DO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

10.1. Cópia deste Edital encontra-se disponível no Portal da

Prefeitura,
www,uniaodavitorta.pr,gov.br, permanecendo afixada, até o término do processo, no
Mural de Licitações da PMUVA, podendo, ainda, ser obtida diretamente com a comissão
permanente de Licitação, no horário de 12h00min as 18h00min dos dias úteis, ou
solicitado por e-mail: licitacao@uniaodavitoria'pr.gov'br;
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publicação
10.2. As comunicações referentes a este Edital serão realizadas por meio de
e, ainda
na Imprensa oficial da Prefeitura para publicação de Atos oficiais do Executivo
u
no Portal da Prefeitura,

obri8am10.3. Aqueles que tiverem interesse em participar deste chamamento Público

se,durantetodooprocesso,aacompanharaspublicaçõesnoPortaldaPrefeituraena
e
Imprensa oficial da Prefeitura, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações
avisos.

10.4, Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório
deste Chamamento Público, observando-se o seguinte:
à comissão de
a) As dúvidas meramente procedimentais poderão ser esclarecidas iunto
permanente
Licitação da PMUVA, pelo telefone (42) 3521,-1237, no horário de

de

12h00min as 18h0omin dos dias úteis;
pela
b) As dúvidas técnicas relativas ao conteúdo deste Edital poderão ser esclarecidas
Comissão Permanente de Licitação, mediante solicitação através do e-moil
no
licitacao@uniaodavitoria.pr,gov.br, sendo que as respostas serão disponibilizadas
Portal da, www. u niaodavitoria,pr,gov'br, ficando acessíveis a todos os interessados;
11. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
11.1. Os membros da subcomissão técnica não serão remunerados
Público, a
11.2. É facultada à comissão de Licitação, em qualquer fase do chamamento
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo;
de
11.3. Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar da sessão
recebimento e abertura dos invólucros com as propostas técnicas e de preços.
são responsáveis
11.4. Os profissionais que se inscreverem neste chamamento Público
pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e documentos apresentados

em qualquer fase do Processo;

ll.5.oprofissionalqueapresentarinformações,declaraçõesoudocumentosfalsos
responderá por seus atos, civil e criminalmente;

ll.6.TodasascondiçõesdesteeditalserãoprocessadasemconformidadecomaLei
4,680/1965
Federal nq 12.232/2070, aplicando.se subsidiariamente as Leis Federais na
e8.666/1993.
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1.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura MunicipaI de União da Vitória.
11.8. O processo relativo a este chamamento Público, com toda a documentação a ele
pertinente, permanecerá com vista franqueada aos interessados, através da comissão
de Licitação;
11.9. O foro para

dirimir questões relativas

ao presente Edital será o de união da

Vitória

- PR,

sem mais para o momento, e contando com vossa compreensão, expressamos votos de
estima e consideração.
Atenciosamente,

F BAKR

Chefe de Ga

GTLBER

Secretário M

ONÇALVES

de Administração

BACHIR ABBAS

Prefeito
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SOLICITAçÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Este documento solicita a abertura dê procedimento licitatório conforme especiÍicaÇões abaixo. A existência de
recursos orçamentários foi conÍirmada pelo parecer contábil expêdido pelo setor de contabilidade, estândo de acordo com a
legislação em vigor.

-

Processo Administrativo:

11412021

Modalidadê:

lnexigibilidade de

Forma dê Julgamênto:

Sorteio

Forma de Pagamênto:

Não se aplicâ.

Prazo de Entrega:

Conformê Edital.

Local de Entrega:

Prefeitura Municipal de Uniâo da Vitória

licitação

Chamamento Público

:

5/2021

Vigência:
Objêto da Licitação:

lnscrição de proÍissionais formados em comunicação, publicidade ou markêting, ou que
atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a sêr constituÍda pâra
análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em certame instaurado
pela Prefeiturâ Municipal de União da Vitória, através da Concorrência Pública n.'0212021
- Processo Administrativo n.o 11312021, objetivando a Contratação de Serviços de
Publicidade Prestados por lntermédio de Agência de Propaganda.

Observações:
Convidados:

União da Vitória, 12 de Julho de 2021

da

Prêíei(1rr. Huni<iP'l

ú
02,2021

L

Vitórlr+r.

itâçáo

ffi
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Autorizâção para Abertura de Processo de Chamamento Público
uniâo da vitória/PR, 12 de julho de 2021
Ao Departamento de Licitação

solicitação das Secretarias de Administraçâo e de
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo,I)EfEBMINAa esse departamento que
proceda a ABERTURA DE PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, para inscrição de
profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em
uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e
iulgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em certame instaurado pela
Prefeitura Municipal de União da Vitória, através da Concorrência Pública objetivando
a Contratação de Serviços de Publicidade Prestados por Intermédio de Agência de
Propagand4 em consonância aos preceitos contidos na Lei Federal n.e 72.23212070 e
legislação correlata.

Tendo em vista

a

Sem mais parã

o

momento,

e

contando com vossa compreensâo,

expressamos votos de estima e consideração.

Atenciosamenre,

BACHIR

Aslnôdo

.rê foíma

ABBAS:580 iilllffi?âffli,'

s8842s1s r;';ffi1"9,,'
BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal
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AUToRIZAÇÃ O PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÂO

Processo Administrativo: N.o 114/2021
lnexigibilidade de

Julgamento:
de Pagamênto:

licitaçáo

Forma de

Sorteio

Forma

Não se aplica.

Entrega:
\-. Local de Entrega:
Prazo de

Chamamento

Público:

N.o 5/202'Í

Conforme Edital.
PreÍeitura Municipal de Uniáo da Vitória

Vigência:

lnscriÉo de profissionais formados em comunicação, publicidade ou maÍketing, ou que
atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para
análise e iulgamênto das propostas técnicâs a serem aprêsentadas em certame instaurâdo

r'Ê,:::'""j:"i#,?',"#:1ff Y!'?,'r""'.'11'";3il"ol3'"ff:"t:T:jUE:'::*.*t'j3'::
Publicidade Prestados por lntermédio de Agência de Propaganda.

Observações:

BACHIR

Assinado de forma

ABBAS:580

5884291s

diortãlooÍ EACHIR
ns1ls,saosaeqzsr
Dados:2021.07.12
09:39:20 -03'00'

união da vitória. 12 de Julho de 2021
BACHIR ABBAS

Prefeito
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Memorando n.s A7 /2021

união da vitória/PR, 12 de julho de 2021

Ao Departamento f urídico
ASSUNTO: Referente a abertura de processo de chamamento Público destinado à inscrição

de profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem
em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise
pela
e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em certame instaurado
prefeitura Municipal de união da vitórÍa, através da concorrência Pública objetivando
a contrataçâo de Serviços de Publicidade Prestados por Intermédio de Agência de
Propaganda, em consonância aos preceitos contidos na Lei Federal n.e 12.232 /2O70 e
legislação correlata.

A Comissão Permanente de Licitação, através de sua Presidente, Maria
celeste de Assunção Mance, solicita a vossa Senhoria Parecer furídico acerca da
Legalidade de tal Ato Administrativo.

Sem mais para

o

momento,

e

contando com vossa compreensão,

expressamos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

o

Í'

nce
aria Celeste d Assu
de
Licitação
omissão Permanente
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ABERTURÂ DE CHAMAMENTO PÚELICO

Unidade[s) Administrativa(s): Secretaria Municipal de Administração
Procedimento Adotado: Chamamento Público

objeto: chamamento Público destinado à inscrição de profissionais formados em

para
comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas'
compor a subcomissão Técnica a ser constituÍda para análise e iulgamento das
propostas técnicas a serem apresentadas em certame a ser instaurado pela
de
Prefeitura Municipal de união da Vitória, objetivando a contratação de Serviços
Publicidade Prestados por Intermédio de Agência de Propaganda'
publicidade dos atos realizados por
Justificativa: Diante das demandas de divulgação e
2010,
esta Municipalidade, em acordo ao artigo 6q da Lei ne 12.232 de 29 de abril de
publicidade
que versa sobre as normas gerais para licitação e contratação de serviços de
p.artrdo, por intermédio de agências de propaganda; solicita-se nova contratação de
exauriu as
agência de publicidade, tendo em vista que o contrato atual [nq 48/2015) iá
pàssibilidades de renovação/termos de aditivo, encerrando-se efetivamente no dia 04
de novembro de 2020.

A contratação de serviços publicitários cumpre um papel determinante para a eficácia
e mobilização de programas, ações e investimentos realizados pela Prefeitura
Municipal, sendo essencial para garantir, através da informação' a adesão da
comunidade em programas sociais, campanhas de saúde, divulgação de atos oficiais
como audiências públicas e discussóes sobre leis relativas ao orçamento municipal.
cabe ressaltar
Estes temas são apenas alguns exemplos de necessidades existentes, mas

queamultiplicidadededemandasénotavelmentemaior,iáqueseaplicaatodasas
secretarias da gestão e iniciativas realizadas pelo gestor'

Alémdodeverdelivreacessoàinformação,emcumprimentoàLein972.527/2077'
do
compete à gestão facilitar este acesso ao cidadão, dar transparência às ações
gora.no, e permitir, de forma cada vez mais ampla, a participação popular no
plano de governo proposto' através
f,lanejamento da cidade, bem comô na execução do
de um acompanhamento claro e efetivo.
meios e
Neste contexto, as campanhas publicitárias informam o cidadão em múltiplos

propostas'Veiculaçõesemmídiassociais,websites,outdoors,jornaisimpressosde
e TV
circulação local e regional, campanhas em rádio, materiais gráficos, aplicativos
indoors podem ser citados como as principais ferramentas para tal finalidade. A
Pági
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diversidade destas permite à gestão mobilizar o maior número de moradores, dando
amptavisibitidade aos programas implantados.
cabe ressaltar que não há quantitativo fixo dos serviços contratados, iá que a produção
dos mesmos é proporcional às demandas da gestão. o prazo de contrato é de 12 meses,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantaiosas para a administração, limitada a sessenta meses,
conforme inc. "ll" do art. 57 da Lei 8.666/93; por se tratar de serviço contínuo e
essencial. os custos, para tanto, são mensurados vide Tabela de Preços do Sindicato das
Agências de Propaganda do Paraná - SINAPRO, que regulamenta a cobrança de serviços

deste setor.
Destaca-se ainda, a necessidade de divulgação de campanhas publicitárias de utilidade

pública especÍfica relacionada ao novo coronavírus (COVID-19), no intuito de manter os
dados atualizados e disponíveis, bem como informar orientar adequadamente a
população.

AREF

Chefe de Gabinete

GILB ER

Secretário

o

L

GONÇALVES

de

Âdministra ção

BACHIR ABBAS

Prefeito
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NS 05/2O2I

Assunto: Inscriçâo de profissionais formados em comunicação, publicidade o
marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, com o intuito de constituir subcomissão
técnica para a contratação de Agência de Propaganda, para prestação de serviços de
publicidade, nos termos da Lei Federal ne 12.232/201O.
Considerando que o Município de União da Vitória (Prefeitura Municipall, Estado do
Paraná, promoverá licitação na modalidade "Concorrência", do tipo "técnica e preço",
obietivando a contratação de serviços de Agência Publicitária para prestação de
serviços de publicidade, a Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto ne
53/2027, faz saber que estão abertas as inscrições de profissionais formados em
comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, para
integrar a subcomissão técnica, a qual será responsável pela análise e.iulgamento das
propostas técnicas.
Para efetivar a inscrição, os interessados deverão protocolar no Setor de Protocolo
Geral desta Prefeitura, localizado no andar térreo da Rua Dr. Cruz Machado, n.e 205,
Centro - União da Vitória/PR, nos dias 28,29 e 30/04/2027, das 12:00hs às 18:00hs,
Telefone (42) 3521-723?, munidos dos documentos exigidos no presente Edital,

disponível gratuitamente no site: wwwun iaodavitoria.pr,gov'br.
A relação dos profissionais inscritos, bem como a data da sessão pública para sorteio
dos nomes, será publicada, oportunamente, na Imprensa Oficial do Município, conforme
estabelece o artigo 10, § 4e, da Lei Federal na 72.232 /2010.
união da vitória/PR, 12 de julho de 2.021

BACHIR ABBAS
Prefeito
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EDTTAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO OS/2021^
I

UNÉO DA VITÓRIA. Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede administrativa na Rua Dr. Cruz Machado, n0 205, Centro União da Vitória/PR, CEP 84.600-900, inscrito no CNPf sob o nq. 75.967.760/001-71'
com a devida autorização do Excelentíssimo Prefeito, BACHIRABBAS e, por intermédio
do Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, torna
público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscriçôes para
formação da Subcomissão Técnica prevista na Lei Federal nc 12.232 /2010, conforme

O MUNICÍPIO DE

abaixo:
1. DO OB|ETO

1.1. O presente Edital de chamamento tem por ob.ieto: A inscrição de profissionais
formados em comunicação, publicÍdade ou marketing, ou que atuem em uma dessas
áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser constituída para análise e iulgamento
das propostas técnicas a serem apresentadas em certame instaurado pela Prefeitura

Municipal de União da Vitória, através da Concorrê cia Púhlica n.e O t2021
processo Administrativo n.e 113/2021. obietivando a contratação de serviços de
Publicidade Prestados por Intermédio de Agência de Propaganda.
2. DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO

iulho de 2021.
na forma do §4e do artigo 10 da lei 12.23212010. o sortêio será dia 13 de agosto
de 2021 às 14ho0min. na Prefeitura Municipal de união da vitória - Rua Dr. Cruz
2.1. O credenciamento dos interessados será realizado até o dia 30 de

Machado. n.a 205. 4q andar (Sala de Licitação). Bairro Centro

-

q

União da Vitória/PR'

sEssÃo PÚBLICA DE S0RTEIO: Dia 13 de agosto de2027 às 14h00min

Endereço:
Rua: Dr. Cruz Machado, n.a 205,4q andar (Dep. de LicitaçãoJ - Centro União da
vitória/PR.
E-mail: licitacao@uniaodavitoria'pr.gov.br
Telefone n.e: (42) 3527-1237 ,
Dia e horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 12:00h às 18:00h
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e/ou
aquisição, no setor de Licitação da Prefeitura.
3. DO LOCAL DE INSCRIçÃO

iunto ao Departamento de Licitação da Prefeitura
de União da Vitória, localizado na Rua Dr. Cruz Machado, n" 205, Centro União da
vitória/PR - 4' Andar.
3.1. A inscrição deverá ser realizada
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3.2. Este Chamamento Público obedecerá à Lei Federal ne 12,232/2010 e às seguintes

normas:

4. DAS CONDIçÕEs rnne lNscntçÂo
4.1. Poderão se inscrever no presente Chamamento Público os profissionais formados
em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, que
atendam aos requisitos deste Edital e aos da legislação específica'
4.2. Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, até o

dia 30 de iulho de 2o27, no Departamento de Licitação da Municipalidade'
4.3. A relação dos profissionais inscritos e a data da sessão pública a ser realizada para

o sorteio dos nomes que irão compor a Subcomissão Técnica será publicada

na

Imprensa oficial do Município pelo menos 10 (dez) dias de antecedência em relação à
data que vier a ser fixada para a realização da sessão de sorteio, em observância ao
disposto no § 4e do artigo 10 da Lei Federal na 12.232/2070 e do item 4.3 deste Edital.

§

tto

A relação dos nomes referidos

nos §§ 2a e 3a deste

artigo será

publicada na imprensa oficial, em prazo não inferior a 10 (dez) dias da
data em que será realizada a sessão pública marcada para o sorteío'

inscrição feita pelo interessado significa pleno conhecimento e integral
concordância com as cláusulas e condições deste Edital e total suieição à legislação

4.4.

A

pertinente.
5. DO

OBIETM DA SUBCOMISSÃO rÉCrutCa

5.1. Os profissionais sorteados irão atuar na Subcomissão Técnica que tem por objetivo

analisar e julgar as propostas técnicas a serem apresentadas pelas empresas que irão
participar da licitação a ser promovida pela Prefeitura Municipal de união da vitória, na
modalidade concorrência Pública, tipo técnica e preço, para a contratação de Serviços
de Publicidade Prestados Por Intermédio de Agência de Propaganda'
5.2. Consoante o disposto no § 1a do artigo 10 da Lei Federal ne 12.232 /20'1,0, as
propostas técnicas apresentadas pelas licitantes serão analisadas e iulgadas por uma
Subcomissão Técnica, constituída por 3 (três) membros que deverão ser formados em
comunicaçâo, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que
1/3 (um terço] deles não poderá manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto
ou indireto, com a Prefeitura de União da Vitória.
5.3. A escolha dos membros da Subcomissão Técnica dar-se-á por sorteio, em sessão
pública, entre os nomes de uma relação, nos termos do artigo 10 da Lei 72'232/2070'
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6. DAS CONDIÇOns oe tNSCntçÂo:
publicidade ou marketing, ou
6.1. A inscrição do profissional forma do em comunicação,
será efetivada no
que atuem em uma dessas áreas, Para integrar a subcomissão técnica
a apresentação dos
prazo, horário e local definido no preâ mbulo deste Edital, mediante
seguintes documentos nos termos da Lei 72'232/lO' §

le:

ou não mantém
6.1.1. Ficha de inscrição, contendo declaração de que mantém

vínculofuncionaloucontratual,diretoouindireto'comaPrefeituraMunicipalde
união da vitória (ANEXO IJ;
de graduação na
6.1.2. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
por instituição de
área de comunicação, publicidade ou marketing, fornecido
ensino superior reconhecido pelo MinÍstério da Educação ou comprovação
em uma dessas
através de vínculo empregatício de que comprove a experiência
áreas;

foto;
6.1.3. Cédula de ldentidade ou documento equivalente com
Pessoas Físicas;
6.1.4. Comprovante de inscrição no CPF - Cadastro de

6.l.5.documentocomprobatóriodovínculofuncionaloucontratual,diretoou
quando for o
indireto, com a Prefeitura Municipal de união da vitória [PMUVA),
caso.

em original' os
6.2. Com exceção da ficha de inscrição, a qual deverá ser apresentado
formas:
demais documentos deverão ser apresentados sob uma das seguintes

a) em cópia autenücada por cartório competente;
de
b) em cópia autenticada por servidor municipal, mediante a apresentação

originais para confronto; ou
c) através de publicaçáo em órgão da imprensa oficial'

protocolo de inscrição e da entrega
6.4. A Comissão Permanente de Licitações fornecerá
dos documentos definidos neste Edital'
7. DA DEFINIçÂO DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
por 3 [três]
7.1. A Subcomissão Técnica a ser constituída pela PMUVA será composta

membros;
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7,2. A deÍinição dos membros da Subcomissão Técnica dar-se-á por sorteio, em sessão

pública com data, horário e local a serem oportunamente divulgados na lmprensa
Oficial do Município e no Portal da Prefeitura, www.uniaodavitoria'pr'gov'bri
7.3, Após o término do prazo de inscrição, a relação dos profissionais inscritos será

publicadanomesmojornal,emprazonãoinferioral0(dezJdiasdadataemqueserá
realizada a sessão pública marcada para o sorteio;
nomes de
7.4, Conforme Art. 10, § 3e da Lei n.e 12.232 /2OlO, o sorteio dar-se-á entre os
uma relação que terá, no mínimo, o dobro do número de integrantes da Subcomissão'
previamente cadastrados nos termos deste Edital, sendo que pelo menos 1/3 dos

profissionais não poderá ter vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto' com a
PMUVA;

7.5. Os profissionais sorteados para compor

a

Subcomissão Técnica não serão

remunerados.
8. DA IMPUGNACAO DOS INSCRITOS

8,1.4té48(quarentaeoitoJhorasantesdasessãopúblicadestinadaaosorteio'

qualquer interessado poderá impugnar pessoa integrante da relação a que se refere o
subitem 7.3, em requerimento devidamente fundamentado;
na
8.2. Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de abster-se de atuar
da
decisão
da
Subcomissão Técnica, declarando-se impedido ou suspeito, antes
autoridade comPetente;

8,3.Aabstençãodoimpugnadoouoacolhimentodaimpugnação,mediantedecisão
fundamentadadaautoridadecompetente,implicará,senecessário,aelaboraçãoea
10 da
publicação de nova lista sem o nome impugnado, respeitado o disposto no Artigo
Lei Federal ne 12.232 /2OlO;

8.3,1. Será necessário elaborar e publicar nova relação se o número de membros

mantidosdepoisdaimpugnaçãorestarinferioraomínimoexigidonosubitemT.4
deste Edital;

8.3.2. Somente será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a
relação anteriormente Publicada;
8'4'AimpugnaçãodeveráseprotocolizadanoSetordeProtocoloGeraldestaPrefeitura,
às
localizado no andar térreo no endereço acima indicado, no horário de 12h00min
18h00min doS dias úteis, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação;
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9. DO SORTEIO

9.1. A sessão pública para o sorteio dos nomes que irão compor a Subcomissão Técnica
será realizada após a decisão motivada de eventual impugnação, em data previamente
designada, atendido o disposto no § 4e do ArtÍgo 10 da Lei Federal na 12.232/2010'
garantida a possibilidade de fiscalização do sorteio por qualquer interessado;

sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da
Subcomissão Técnica de acordo com a proporcionalidade do número de membros
definida no § 1a do Artigo 10 da Lei Federal ne 72.232 /2010, constituída por, pelo
menos,2 (dois) membros que mantenham vínculo funcional ou contratual, direto ou
indireto, com a PMUVA e 1 (um) membro que não mantenha vínculo funcional ou
contratual, direito ou indireto, com a PMUVA;

9.2.0

9.3. O resultado do sorteio será publicado na Imprensa Oficial do Município e no Portal
da Prefeitura (www.uniaodavitoría.pr.g ov.br) ;
10. DO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

10.1. Cópia deste Edital encontra-se disponível no Portal da

Prefeitura,
www.uniaodavitoria.pr,gov.br, permanecendo afixada, até o término do processo, no
Mural de Licitações da PMUVA, podendo, ainda, ser obtida diretamente com a Comissão
Permanente de Licitação, no horário de 12h00min as 18h00min dos dias úteis, ou
solicitado por e-mail: licitacao@uniaodavitoria'pr'gov.br;
10.2. As comunicações referentes a este Edital serão realizadas por meio de publicação
na lmprensa oficial da Prefeitura para publicação de Atos oficiais do Executivo e, ainda
no Portal da Prefeitura, www.uni a odqvi toria'pr.g ov,br;
10.3. Aqueles que tiverem interesse em participar deste chamamento Público obrigamse, durante todo o processo, a acompanhar as publicações no Portal da Prefeitura e na
Imprensa Oficial da Prefeitura, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e
avisos.

10.4. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório
deste Chamamento Público, observando-se o seguinte:
a) As dúvidas meramente procedimentais poderão ser esclarecidas junto à comissão de
Permanente de Licitação da PMUVA, pelo telefone (42) 3521-7237, no horário de
12h00min as 18h00min dos dias úteis;

b) As dúvidas técnicas relativas ao conteúdo deste Edital poderão ser esclarecidas pela
Comissão Permanente de Licitação, mediante solicitação através do e-moil
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licitacao@uniaodavitoria.pr,gov.br, sendo que as respostas serão disponibilizadas no
portal da, www.uniaodavitoria,pr.gov,br, ficando acessíveis a todos os interessados;
11. DAS DISPOSIçÕES GERAIS
11.1. Os membros da subcomissão técnica não serão remunerados'
11.2. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase do Chamamento Público, a

promoção de diligência destinada

a

esclarecer ou complementar

a instrução

do

processo;

11.3. Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar da sessão de
recebimento e abertura dos invólucros com as propostas técnicas e de preços'
11.4. Os profissionais que se inscreverem neste chamamento Público são responsáveis
pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e documentos apresentados
em qualquer fase do Processo;

11.5. O profissional que apresentar informações, declarações ou documentos falsos
responderá por seus atos, ciül e criminalmente;

11.6. Todas as condições deste edital serão processadas em conformidade com a Lei
Federal nq 12.23 2 /2070, aplicando-se subsidiariamente as Leis Federais ne 4.680/1965
e8.666/1993.
de
1.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da comissão Permanente
Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória'
a ele
11.8. O processo relativo a este chamamento Público, com toda a documentação
pertinente, permanecerá com vista franqueada aos interessados, através da comissão
de Licitação;
11.g. O foro para
- PR.

dirimir questões relativas

ao presente Edital será o de união da

vitória

11.10. Integram esse Edital os seguintes anexos:
3ANEXO I - Ficha de lnscriçâo;
3ANEXO tt - Declaração de Responsabilidade;

3ANExo III -

Declaração'

união da vitória/pR, 12 deiulho de 202L
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"I"

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME:
ESTADO CIVIL:

NACIONALIDADE:
PROFISSÃO:
LOCAL DE TRABALHO:

CPF:

RG

ENDEREÇO:
TELEFONE:

l

E.MAIL:

Solicito minha inscrição com o intuito de participar do sorteio para integrar
SubcomissãoTécnica,aqualseráresponsávelpelaanáliseeiulSamentodaspropostas
Municipal de
técnicas que serão apresentadas na licitação promovida pela Prefeitura
união da Vitória, na modalidade "concorrência", do tipo "técnica e preço", objetivando
a

acontrataçãodeAgênciadePublicidadeparaprestaçãodeserviçosdepublicidade,nos
termos do artigo 10 da Lei Federal ne 72232/2O70'
qu e dispõem os §§
Declaro, para os fins a que se destina, e para efetivo aten dimento do
Imantenho/não
1a e 9q do artigo 10 da Lei Federal na12.232 /207O, que
vínculo funcional ou contratual, direto o u indireto, co m a Prefeitura

mantenhoJ
Municipal de União da Vitória.
união da vitória/PR,

-

de

de2027.

ASSINATURA

Obsl: Anexar os documentos especificados no subitem 31 do Edital de Chamamento
Público ne O5/2021;
ser anexada
obs2: Em caso de vínculo funcional ou contratual, com o Município, deverá
cópia do documento comprobatório do referido vínculo;
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ANEXO'IT'
CREDENCIAMENTO N'o 05/2021
oncmneçÃo DE RESPoSABILIDADE
a subcomissão
Declaro para os fins de direito, na qualidade de proponente para compor
pelas Agências de
técnica para analisar e iulgar as Propostas Técnicas apresentadas
de União da
Publicidade participantes da Concorrênci a n3 02/2027, Município

virória/P& que:
3Assumointeiraresponsabilidadepelaautenticidadedetodososdocumentospormim
que se façam necessárias;
apresentados, suieitando-me a eventuais averiguações
3Comprometo.meamanter,duranteaexecuçãodostrabalhosdasubcomissãotécnica,
e'
.o*prtibilidrd" com as obrigações assumidas e exigidas em processo de licitação
claramente definidas no edital de Concorrência Pública n'e 02 /2027;
constitucionais'
3E, sob as penas da Lei, comprometo-me à observância dos princípios
nos termos do Art. 3e da Lei n.q 8.666/93;
assim como

3Tenho conhecimento e submeto-me ao disposto na Lei n'e 12 '232 /2010 '
aoEditaldeConcorrêncian302/202T,publicadopeloMunicípiodeUniãodaVitóriaPR.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente'

(LocAL),

_

de

d,e

2027.

Nome
CPF n.e
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ANEXO

"III"

CREDENCIAMENTO N.9 O5/202 1
DECLARAçÃO

LOCAL DE TRABALHO:'.'......'.........

quadro
Declaro não manter vínculo empregatício e nem fazer parte do
societário de Agência Publicitária que irá participar do processo licitatório.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente'
(LOCAL),

_

de

de 2027.

Nome
CPF n.q
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PARECER

NO

21112021

De: Departamento Jurídico
Para: Departamento de Licitaçoes
Ref.: Edital de Chamada Pública no 0512021

Veio

a

este departamento, para análise

e

posterior parecer, o

processo em epigrafe, realizado por esta Prefeitura de Uniáo da Vitória-PR, que traz
questionamento acerca da leg alidade do Edital de Chamada Pública no 0512021
O obieto do Edital é'. lnscrição de profissionais formados em comunicação,
publicidade ou mar*eting, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Suócomtssão
Técnica a ser constituída para análise e julgamento das proposÍas técnicas a serem
apresentadas em ceftame instaurado pela Prefeitura Municipal de União da Vitória, através
da Concorrência Pública no 02/2021 - Processo Administrativo no 113/2021, obietivando
a Contrataçáo dê Servlços de Publicidade PresÍados por intermédio de Agência de
Propaganda.

Passo a análise:

Trata-se

o

presente Chamamento Público,

da

inscrição de

profissionais formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem nas
referidas áreas, a fim de compor a subcomissão Técnica de julgamento iunto ao
certame efetuado pela Municipalidade, Concorrência Pública no 0212021 Processo Administrativo no'11312O21 para contratação de Serviços de Publicidade
mediante Agência de Propaganda.

a Lei

12.232110, que trata da contratação de
serviços de publicidade pela Administraçáo Pública, assim dispõe:

Acerca da temática,

Att. 10. As licitaçÕes prev,Stas nesta Lei serão processadas e julgadas por
comissão permanente ou especial, com exceção da análise e iulgamento
das proposÍas técnicas.

§

,e

Ás propostas técnicas serão analisadas e iulgadas

por

subcomi§sáo técnica, constituída por, pelo menos, 3 (três) membros
que sejam formados em comunicação, publicidade ou markeüng ou
1
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que atuem em uma dessas áreas, sendo que, pelo menos, 1/3 (um terço)
deles náo poderão manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou
indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitaçáo.

§ P A escolha dos membros da subcomissão técnica dar-sê.á por

sorteio, em sessáo púôIica, entre os nomes de uma relação que terá, no
mínimo, o triplo do número de integrantes da subcomissão, previamente
cadastrados,
será composta por, pelo menos, 1/3 (um terço) de
profr.sslonais que não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual,
direto ou indireto, com o órgão ou entidade responsável pela licitação.

e

Desse modo, ante a determinação legal vinculada, imperiosa se faz a
presente Chamada Pública para inscriçôes dos profissionais destinados a integrar a
subcomissão técnica de julgamento da Concorrência Pública n' 0212021 .

Ante o exposto, este Departamento jurídico não vislumbra qualquer
óbice ao regular prosseguimento do presente Chamamento Público, podendo ser
dado sequência aos seus devidos tramites.

União da Vitória/PR, í 2 de julho de 2021

.

/

/ Jolrr-o a* /h.,*,

Dayu§a de Souza'
Advogada - OAB/PR 88.820
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13h31mn hioo da sêlsÀo púdEâ d€ dÉputâ de p,eçps à

àús

â âvâliâcáo dês pÍopo§tÀs

p€lo(a)

Prês@tro{â).

LOCÂL

OO

CONTRÂÍO|0i/072021

vcÊNct^: i2

CdBcâ

(doz6) mssês

r'6 t niáo da Vnúizl
1

2 dê julho dê 2@l

out as rnJonnacóes ôorô emal

[çna!aa@!aíoda!r-a!9!v.o!

,

Porrô VilóÍia PB. 12 de iulho de 2021.
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Ávrso oE LrcrT ÇÁo

PFOCESSO ADMINISTÊÂÍIVO NT A?202I
PÂOCESSO OE COMPÂA l{e 79/2021
PBEGAO ELEÍFON|CO S.n.p Nc aO/2O21

OEJEÍO, REGISTAO DE PRECOS PÁBÀ FL'TUF E
EVEMTUAL AOÚISICÁO DE MAÍÉ8IAIS DE ARTESANÁÍO,

^QllslçÂo
.]ril
ÊsÍ^o ro rl,llliEx4drR ot
rvEi\r o Dt lMumsl()l (rerÍrr L ntDrcÀ( Áo Df
tERtâr{ txf,$rv^çio ^rTo
clsro,
^ty^zE.i P^L{ lJJ! ,I
Mml.lÍÊ§t(x. wsro íIrf f§Trs I^o F-!TÁo vtl§ §a{'il â^xm

m

conlom€ @ndiÇrE, qL4lidâ66 € â,€ê4ffi5 aÉbêl€cldâá

ar,rzo D, Lr(Ecuçl(> lo rriúr ib. v^lrg roTrr Rt:.ô{6.ÍÍ,
s úL ll§túDlJ Lf,GrL ,q, L.
ÍdÉ dL r@.
ed.
itu ll, ô ,or !' r.úôa] Àtu viàu FL l:ôr'úi& Ú:t MtE&

29lo72oal, sãndo Rê@bimênto d6 Prcpo6tâsr aú a§
@h3omin. At€riuÍa e .vâliâcáo da§ prcpostas a parlf das
6h31 min. haciô ds sessào pÚblica de dispulá dê p.êços: a
padn das @hoomn âgis a aElúçêo da§ propostas pêlo(a)

suB§ÍrÍuEÀo DAs

r-l

Frffi rlu& Soa t(&ib nuirÉl

&

r§E:i,

no odilál e sêus aneros.
Foma dê iulsamênlo: Menor Pr69o Por IIEM. No dia

Pr69oêÍo(a).

LOCAL

Uunldplo d. Poío !aüÍa!
srlv., ?17 - foN: (.rl 3Á7!1212

nu o.v.rdo G&ú .L

cr{rJ: ?saa!.3a6r'00.r{2'cE

: .,l6ttiôo

BDdr-lÚL,P.FÍh.

EXrnAÍO OE OISPENSA DE UCÍÍ çÃO
l{. a4/2lr2l
PAOCE§SO
PFOCESSO
DE COUPR^ Ne 7Al2@t
^DU|iTISTRATIVO
DrsPÊt{sa DE lrcrÍaçÁo ile 322021

coNTnATAoO: OYEON MAHAU KLETIXE FODAGUES /

sb

o no 39 4.7.72610@r {2. Obr€io: AOUISIÇAO DF
BATEFIÂS PÁÂA FATER A SUBSNTUEAO OASOUE ESTAO
Nô E'FEIGERÂDÔR OE ARMÁZENAMÉNTO OE
|MUNOE|O|-ôG|C,OS E MEOICAÇÀO OE ALT-O CUSTO. PARÀ
OUE HÀJA PEBFEITÀ PRESERVAÇAO DOs
MEOICAMENIOS, VISTO QUE ESTÀ§ JAO ESTAO MAIS
SEGUÂANOO CAROA PAFA A FAFMACIÀ OA SECRETABIA
MUNICIPAL OE SAUDÉ.

PF^zo DE ExECUÇÀo: 30 (i.intá)
VALOF TOTAL.

Bt

di6

2.6,16,00 (dois mal, sôiscânlo§ s
râãis).
ê

*É

quã6.i4

FESPATDO LEGÁL: âíigo 24, inciso ll, dâ l€i n" 0.ô66/93.

112) 352',1-',l237

E-mârr

Fomâ dâ lulgamênro: M6no, Pr6ço poí ÍÍEM, No diâ

HoMoloG^çÁo:o1,!72ozr

U6iáo da Ynória,

C,NPJ

REFERÉNCIA OE TEMPO: Holáno de BTasÍIla (OÊ),

. sri€áno* Bbb6leidâ3 rc éútâl

z9lo72o2t , sãndo Bêcôbim6rÍo dââ propô!lÂ8: até â3

oartr dês 1,rh@min

CONÍ8ATANÍE: MUNICiPIO OE POFTO VÍÓÂIA,

OATA DE ABERÍURA E JULGAMÉNTO: diâ 31,/082021 à3

À Psstá Íécnicá côm o inlano

DE

FORO:

570 000,00 (Ouinhênlc ê

sêlênte mil 16áÉ)

T

PFÁzo DE

ÂxtxrÍ)

quarnidsdês

fOB GTOBAL:F3 10.000,00 (DEZ MIL Rfrls)

D

Téorc. e P.ôço

FORMA DÊ JULGAMENTO.

DESENVOLVIDO ATUALMENTE DE FOFMA ÊEMOTA. NOS
GRUPOS OUE OCOFREM NESÍA UNIOAOE.. côríorh6

DO( ):ÀLESS^NOÊ NOWAK FON UOIOIOGI^

O ÍÀ DE ASSINATUIIA

^

coNcôiRÉ
ct N-.o2l202t - PROCESSO
^vrso
NtsTRÀÍNO N.. ll3A02l

OBJEÍO: REGlslÊO 0E PFEÇOS PAqA FUTUn E
EVENÍIJAL AOUISIÇAO OE LNROS , OIJE SEFAO
ÚTIUZADÔSNO CENTRO OE FÊFÊBEIICIA OE
Ass6rÊNcra soctAl( cRAsr, No tFABALfi o

údiçes,

DE SERVICPS DE FONOAUOIOLOGIA, ÊEFEFENTE ÂO
EDIT L ÔE CHAMAMÉIÍTO N" 0l/2017 - lMÀS P n^
ATENDIUENTO AOS SEGUFIADOS DO INS]TruTO,
coMTFÁÍO Ne 5A/2021-SEOUENCTA Nc 52,a/2021

Ínoctxg)

-.iluwn

'II2O2I

e

lsÍmdi:

lnÍdmâmos quê â lnrêgre do Ediiál §6 êncônlrâ disponlvál no
Poílsl da Prêíôii!É: ww u.iâodávnô,ia.oroovú IPORÍ L
tIATRANSPÂRÊNCIa\ s. driÉs inlomá.óê oôdêrão *r
do

roüo.l..D(gd.br

ucrÍ çÃo

PROCE§5o DE COTaPB^ l{r l0/202r

OBJEIO CÊEDENCIAMEMIO OE EMPAESÀ DE SEBVIÇOS
MEOICOS, PAFA A NEAUZAÇAO DE SENVIçPS NA AHEÁ

âté à3
18ho0mrn do dle 30 dê lulho dê 2021, nâ fo.frâ dô §4' do
aí,go 10 da l6i 12.2322010, o soíoio *ná dia 13 dê âgoslo
d.2021 às 14h0omin, ná PrcreiluÉ Mlniêipàldê Uniáode
V.tó.Ê - Ruá Or Cruz Maôádo, n à 205, 4' ãndâí (Salâ dê
Lr.ltsçào), BaiBo Cehúo - Uôúo dà Vnóiâ/PR.

wF

PÊEGÀÔ ELEÍFONICO S.N.Ê NI

HoMoLoGAB â píe§€lns lrcrioibilidâd6 dê tÉiiâçáo n€61€s

v

uonlclplô d,. Po.io vltórL
c. 3!vÀ ?r, - FôÊ: trq 36Ê12r,

PAOCESSO
AoUTNTSTÊ^ÍrVO Nr ev2021
^vlso

001/2017,,66otuo:

I

11

Ed. 4,148

iu orid. o.ú

DE

À PEsllenl6 do h§lihro Munlcpal dê A$islànciá
dá uniáô da víó.É - PF. sra.undaBn d6
Fãrimâ VâÉla, no uso óas âldtuiçõ€s que lhê sáo @ni6ída
pêlà lê{61âÇão êú ügor, Lêr Fêdsd a 6ô6r'03 e ahê.8çij6
oosrêiorE, .êlà10rí6 so Ediial dôChaÍam6nto Públco

O.r!dêrci.@.to dG úlêrÀredÕs eÉ Éaliu.do

oii.it!.|ás átr4á3

&§"
e

ASSISTENCIA

sdldd Ail in

CONTF

-

O IGUASSÚ

N pnôcEsso
lclaruo^oE DE uqll ç^o ia.55/202r
uctt ÍôEto Ne 54202i
ÍEFuo oE Horaoloorç^o Do PBocEsso
uclt ToFto

Procê*o
A Co.nissâo

nda s Íêrça-Fana, 12 o 13 d€ Julho d€ 2021

Ol,lrasrnlaÍEaçásr-pdo erêiL
licitá€o(ôôoriovrloriâ.o.ôovbL
Poío

v

ónâ PF. 12 ds rulhodê2021

Mârls. .1. Fáümt llllu dê Souz
Pr.,têhá Munl.cloal.

rF

,ll
IJ
t
I

Pôíô Vitôria PR. 12 de Julho dê 2021.

u..lr. d.

Fáüd. llhu ir! soua

Pr.í.tt

Múnlclp.l.

BÀCHIR ABSAS
PREFÉÍÍO I'UNICIPÂL

Assine credibilidade.
Assine O Iguassu . 3524-2363

1 HtJ'":i..;*f.119, (.2) ,'ro3-z?m

lllt

Paraná , 13 de Julho de

2021

.

Diiário Oficial dos Municipios do paraná

ConÍratânte: Consórcio Intermunicipal de Sâúde do Vale do Iguaçu.
Vidalabor Lâboratório de AtrÁlisês Clinicâs LTDA
CNPJ: 04.254.482/0001-67

Objeto: Prorrogação do prazo de vigênciâ por mâis 12 meses em
mzão da necessidade de manutençào dos serviços prestados.
Datâ de vigência do termo adirivo: l3tO7t212t à 12/Oj/2022.

X

ltho0min do
dia J0 de iulho de 202t. na forma do §4. do arriõ10-ãã-iii
12.232t201 0. o sorteio será diâ I de asosto de 2021 às l4h00min.
nâ Prefei

Municiôal de Uniãô
andar íSala de Lici

Publicâdo pori
Silvia AndÍade
Código Identilicador:F878905D

IMAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO
SER!'IDOR DE UNIÃO D{ VITóRJA
lNEXtGtBILIDADE DE LICtTAÇÃO N. 55/202t PROCESSO
LtctTATORIO N.56/2021 TER\lO DE HOMOLOGÁÇ{,O DO

do hstituto Municipal de

Machâdo.

-

União da

telefone (42) 3521-1237

União dâ Vitóriâ/PR, l2 d€ julho de 2021.

MARIA CELESTE DE ÁSSUNÇÃO MANCE
Presidente da Comissào Permânente de Licirâçào
Pu

Maria Celeste de Assunçào Mance
Código IdetrtiÍicador:D8633073

Assistência ao Servidor

Público de União da Vitória PR, Sra.Lindaínir de Fatima Varela, no
uso das atribuiçôes que lhe sào conferidas pela legislação em vigor,
t.ei Federal 8.666/93 e âlterações posteriores, referente ao Edital d€
Chamamento Público 00 I /20 I 7, resolve:
a

Ruâ Dr

lnformamos que â íntegra do Edital se enconÍa disponível no portal
ww\o.uniaodaeitoria.pr.go\,.br (PORTÁL
DÁ
TRÁNSPARENCIÁ) e, outras informaçôes poderão ser solici
através do e-matl licitacao@uníaodavítoria.pr.gov.br,

PROCESSO LICITATORIO

HOMOLOGAR

-

). BaiÍo CentIo

da Prelàihúa:

CISVAII

Presidcnte

Vitória

VitóIia,/PR.

BACHIR ÁBBÁS

A

N. 2304

O credenciamento dos interessados será realizado até às

n.'205.4'

uniãô da viróriâ, 12 de julho de 2021.

Presidente do

ANO

presente lnexigibilidade d€ Licitâçào nestes tennos:

SECRI,TARIA MUNICIPAL Df, ADMINISTRAÇÁO.
COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÀO

CONCORRÊNCIÁ

N. "

PROCESSO

O2I2O2I

ADMINISTRATIVO N. " 1T3/2021

OBJETO:CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE SERVIÇOS
MEDICOS. PARA A RL,ALIZAÇÀO DL SFRVIÇOS NA ÁRFA DL,
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, REFERTNTE AO EDITAL
DE CHAMAMENTO N" OI/20I7 - IMAS PARA ÀTENDIMENTO

OBJETO: Contratacão

AOS SEGURADOS DO INSTITUTO.
CoNTRATO No 56/2021-SEQLIENCTA N. 52412021

execucão intema. a intermediacão e supervisào da execucão extema e

servicos de oublicidade DresÍâdos Dor
intemrédio de asênciâ de
comDreendendo o coniunto de
alividades reali
intesradamente oue ten
oor obietivo o
estudo. o Dlânei
a conceltuacao. a conc
a cnaÇao. â

conforme critérios, especihcaçôes

de

e

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS

570.000.00

Preço

(Ouinhentos

e

Ínil reais).

DATÀ DE ABERTURA E JULGÀMENTO: dir 3l/08/202t

LINDAMIR DE FÁTIMA VARELA
Presidente do IMAS

às

l4h00min.
Publicsdo pori
Lindamir de Fátima Varela
Código Identilicador:9C02293 I

REFERTNCIA DE TEMPO: Horádo

A

SECRf,TÁRIÀ MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPRÁS E LICITAÇÔf,S
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

de

Brasilia (DF)

o inteiro teor do Edital e seus respectivos
anexos, podeÍá ser examinada no endereço acima
menciohado, no ho.ário das l2h00min às 18h00mih (de segunda a
sexta-feirÀ) ou solicitÂda poÍ e-mail ou, aindá pelo site oficial da
Pasta Técnicâ corn

modelos

1 14

necessidades descritas nos

FORMÀ DE JIILGAMENTO: Técnica

julho de 2021

Processô Administrativo Í1."

e

Anexos, paíes integrantes deste edital.

setentâ

União da Vitória, 12

licos de in

de

CONTRATADO(A):ALESSANDRA NOWAK FONAUDIOLOGTA
VALOR GLOBAL:R$ 10.000.00 (DEZ MIL REAIS)
DÀTA DE HOMOLOGAÇÀO:01 /07/202t
DÀTÂ DE ASSINATURA DO CONTRÂTO\\tO1 t2\2t
PRAZO DE VIGÊNCIA: l2 (doze) meses
FORO: Comarca de União da Vitória.

e

Prefeitura.

l2Ü2l

Chamamento Público n.' 05/2021

A

C,ômissào Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
União da Vitória/PR, criâda atiavés do DecÍeto Municipal n" 53/2021
- com frndamento na
Federal n' t2.232l2010, toma público para
conhecimento dos interessados que seú realizado o seguinte:

ki

Informaçôes adicionais podem ser obtidas no Dpto. de Licitação da
PrefeituÍa de União da VitóÍia, no endereço Rua Dr. Cruz Machado,
n.ó 205, 4' pavimento, centro, telefones (42) 3521-1237.
Sitei
E-úâif: licitacao@uniaodavitoria.pt-gor.bt e
'Á,,^N.uniaodavitoria.pr-gov.br Links: PORTÁL DA
TL4NSPÁRENCIA.

União da VitóriÀ/PR, 09 de julho de 2021.

CHAMAMENTO PÚBLICO N'

O5i2O2T

BACHIR Á8BAS

SbigD: Inscrição de profissionais formados em

comunicaçào,
publicidade ou marketing, ou que aruem em uma dessas áreâs, para

compor

a

Subcomissào Técnica

a ser constituida para

análise

Prefeiüo Municipal

Publicâdo por:
Maiiâ Ceieste de Assunçào Maoce

e

julgamento das propostas técnicas a serem âpresenadas em certame
instaurado pela Prefeirura Municipal de União dá Vitória, através da
Concorrênciâ Públicâ n.' 02/2021 - Processo Âdministrativo Í.'
!!3/2qll, objetivândo a Contrataçào de S€Íviços de Publicidade
Prestados por lntemrédio de Agência de Propaganda, nos iermos do
§ 1", do art. l0dat€in." 12.23212010.

Código Identifi câdorrC396l5 85

SECRETARIA MIJNICIPAL DE ÁDMINISTRÁÇÃO COMPRÁS E LICITAÇÕES
DISPENSA DE CHAMAME\TO PÚBLICO N'.221202I
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO DEPENDE\TE DE ÁLCOOL E
OUTRÂS DROGÀS JUSTIFICÀTIVA DISPENSA DE
CILI.MAMENTO PÚBLICO N' 221202I.

\lww.diariomunicipal.com.br'/âmp

246

131O712021

Mural de Licítaçõês Municapais

fLS

TCEPR

%

»

Vollar

1,./
Detalhes processo licitatório
Entidãde Executora I4UNICÍPIO DE UNIÃO DA

!fióRIA

Ano,202t
Nô licitação/dispensa/inexigibilidôde*

7

I\4odâlidade* processo Inexiqibilidade
Número editauprocesso* 114/2021

urtos Provenl.ntes d€ orqà

os

lht.rna.lonàlt/multllat.râlt

Instituiçâo Frnâncerra
Contrato de Ernpréstimo

'-l

Descrição Rêsumida do Obieto* i lnscrição de proÍissionais formados em comunicação, publicidâde ou mârketing,
ou quê atuem em umâ dessas áreâs, pãra compor a Subcomissão lécnica a se,
.

constituída para análise e julgamento dâs propostas técnicas a serem
ôpÍesentadas e.n certaÍne instauràdo pêla PÍefeiturô Municipal de Unjão da

I

Dotação OrÇamentaria*

104122000320061390390000

I

Preço mádmo/R€ferênaja dê preço

- .0,m

R$*
Dàta Publicação Termo

ralficàdo

].3rc7'2ozL

Dàta de Lançamento do Edital
Data da Aberturâ das Propostôs
Há ltêns êrdusivos parâ EPP/|4E?
Há côta de paíticipaçãô parâ EPP/l"lP

I
I

Peraentual de participa6or . O,0O

Trata-se de obra com exigência de sukontrôtação de EPP/ME?
Há prioídade

pôr-a aquisições de microempresâs regionais ou locãis?

Data Cancelãmento

cPF: 2254273469 (!egqú)

https://servicos.tce.pr.govbr/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessocomprâ.âspx

111

