
CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO 

ESPÍRITO SANTO 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE CONVITE 

 

PROCESSO Nº.:  001/2017. 
MODALIDADE Nº.:  CONVITE Nº. 001/2017. 
ABERTURA:  HABILITAÇÃO:  02/ 10/ 2017 – 14:00 H 
  PROPOSTAS:  03/ 10/ 2017 – 13:00 H 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, com endereço à Rua Miguel 
Moreira, s/n, centro, Dores do Rio Preto – ES CNPJ sob o nº. 31.726.839/0001-
35, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
especialmente aos interessados do ramo, que promoverá sob a regência da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, processo de licitação 

nº001/2017, na modalidade CONVITE nº 001/2017, do tipo menor preço, tendo 
como objeto a contratação de serviços abaixo especificados. 
 

ENTREGA DOS ENVELOPES, “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”: 
LOCAL:  Câmara Municipal, Setor de Licitações. 
DIA:  Impreterivelmente até 02 de Outubro de 2017. 
HORA:  Impreterivelmente até 14:00 HORAS. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”: 
LOCAL:  Câmara Municipal, Setor de Licitações. 
DIA:  03 de Outubro de 2017. 
HORA:  13:00 HORAS. 

 

I – OBJETO: 

 
Contratação de empresa especializada para levantamento de informações, a fim de 
gerar publicidade oficial dos trabalhos do Poder Legislativo, tais como, Projetos de 
Leis, Trabalho das Comissões, e demais informações que serão publicadas na 
imprensa Oficial (site), serviço de Social Media, como gerenciamento, suporte e 
apoio para as redes sociais da Câmara Municipal (Fan Page do Facebook, YouTube 
e Instagram), desenvolvimento de pautas jornalísticas para alimentação periódica 
das mesmas, relacionamento como representante do Legislativo frente aos veículos 
de comunicação locais e estaduais, acompanhamento presencial de eventos 
diretamente relacionado à trabalhos desenvolvidos pela Câmara e vereadores, 
acompanhamento em visitas oficiais dos vereadores à órgãos estaduais e federais 

que sejam de interesse do município com o objetivo de dar publicidade desses atos, 
disponibilidade, por tempo integral, da empresa contrata de realizar a escrita, 
produção e distribuição de matérias jornalísticas quando houver necessidade e 
disponibilidade de tempo integral (incluindo finais de semana) para criação, 
desenvolvimento de notícias referentes a eventos que os vereadores e a Câmara 
venham a participar para geração de conteúdo e distribuição do mesmo, bem como 
o serviço de uma assessoria de comunicação, conforme o Anexo I. 
 

ITEM ÚNICO: Contratação de empresa especializada em levantamento de 
informações, marketing e publicidade oficial dos trabalhos do Poder Legislativo 
Municipal de Dores do Rio Preto-ES.  

 
2 – Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: 
2.1. – Anexo I – Especificação do Objeto; 
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2.2. – Anexo II – Minuta Contratual; 
2.3. – Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
2.4. – Anexo IV – Modelo de Proposta; 
2.5. – Anexo V – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 
2.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de condição de ME ou EPP.  
 

II – ÁREA SOLICITANTE: 

 
Gabinete da Presidência – Direção Superior. 
 
 

III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 
1 – Os licitantes não convidados (as), interessados(as) em participar da licitação, 
deverão formalizar a manifestação de interesse até 24 (vinte e quatro) horas antes 
da data prevista para entrega dos envelopes, que deverá ser entregue na Comissão 
Permanente de Licitação, e deverão apresentar cópias autenticadas dos documentos 
exigidos nos termos do presente edital, até o horário de início dos trabalhos de 
abertura dos envelopes de habilitação. 
 
2 – Para consulta e conhecimento dos interessados, o edital permanecerá publicado 
no Quadro de Avisos localizado no “hall” de entrada do prédio da CÂMARA 
MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, cuja cópia poderá ser obtida junto à 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 09:00 às 17:00 horas. 
 
3 - As empresas que desejarem participar deste certame através de Procurador 
deverão apresentar, no início da licitação, PROCURAÇÃO com poderes específicos 
ou CARTA DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo (ANEXO II), devendo ambas 
serem devidamente assinadas, com carimbo do licitante e firma reconhecida. A falta 
deste documento, não inabilitará a empresa participante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar, em qualquer fase do processo.  
 
Obs: A Carta de Credenciamento indicará o representante da empresa, que poderá 
ser o diretor ou sócio da empresa, procurador ou pessoa especialmente 
credenciada. O documento deverá ser preenchido com todos os dados pessoais e o 
credenciado será o único a intervir em todos os procedimentos licitatórios 
(apresentação da proposta).   
 
3.1 – Caso a representação na licitação se faça através de diretor ou sócio da 
empresa, devidamente comprovado, fica dispensado à apresentação do documento 
referido no item 3.2, deste Edital. 
 
3.2 – Não poderá participar da presente licitação empresa:  
3.2.1 – suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Câmara 
Municipal de Dores do Rio Preto;  
3.2.2 – declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da 
Administração Pública;  
3.2.3 – em consórcio;  
3.2.4 – com falência decretada.  
 
4 – A observância das vedações do item 3.2 é de inteira responsabilidade da 
licitante, que pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
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5 – Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações e 
das condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão consideradas para 
reclamações futuras, nem desobrigam a sua execução. 
 

IV – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 
1 – Os documentos de habilitação e a proposta de cada licitante deverão ser 
apresentados em envelopes distintos, opacos, indevassáveis e colados, sob pena de 
desqualificação, contendo em sua parte externa, além da identificação/razão social 
e endereço do licitante, os seguintes dizeres: 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO/ES. 
Comissão Permanente de Licitação 

Processo nº. 001/2017 / Convite nº. 001/2017. 
(DOCUMENTOS) 

 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO/ES. 

Comissão Permanente de Licitação 
Processo nº. 001/2017 / Convite nº. 001/2017. 

(PROPOSTA) 

 
 

V – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 
1 – A Câmara Municipal não se responsabilizará por envelopes “DOCUMENTAÇÃO” 
e “PROPOSTA” endereçado via postal ou por outras formas, entregues em local 
diverso da Comissão Permanente de Licitação, e que, por isso, não cheguem na 
data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório. 
 
2 – Na sessão de abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” poderá ser aberta os 
envelopes “PROPOSTA”, na ocorrência da situação prevista no § 1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
2.1 – A abertura dos envelopes “PROPOSTA” será feita no mesmo local indicado no 

preâmbulo, em data e hora a serem comunicados com antecedência de, no mínimo, 
24 (vinte e quatro) horas, caso não sejam abertos na sessão de abertura dos 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO”. 
 

VI – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 
1 – Os licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em 
original ou cópia legível que poderá ser autenticada pelos membros da comissão de 
licitação e, com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO”: 
 
1.1 - Pessoa Jurídica: 
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1.1.1 – Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas 
situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (modelo do 
Anexo I), assinada pelo representante legal do licitante;  
1.1.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual;  
1.1.3 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;  
1.1.4 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício;  
1.1.5 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  
1.1.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;  
1.1.7 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – Certidão Negativa de 
Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos às 
Contribuições Previdenciárias – INSS, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil; 
1.1.8- Certidão de Negativa de Debitos Trabalhistas – CNDT. 
1.1.9- Certidão Negativa – Federal, Estadual e Municipal. 
  
 

VII – DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 
1 – A proposta deverá ser apresentada em uma via, processada em computador, 
com identificação do profissional proponente, devidamente identificado e 
qualificado, ou poderá ser apresentada no formato de Proposta Comercial (ANEXO 
IV) fornecido pela Câmara Municipal de Dores do Rio Preto/ES, dela constando 
obrigatoriamente: 
 
1.1 – Preço global, mencionando-se o valor mensal e valor anual dos serviços 

cotados, considerando todo o período da prestação de serviços, que será de 4 
(quatro) meses; 

 
1.2 – Prazo para início da execução do objeto, que deverá ser de, no máximo, 10 

(DEZ) DIAS CORRIDOS, a contar da homologação do processo licitatório e 
respectiva ordem de serviço ; 

 
1.3 – Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 30 

(TRINTA) DIAS, a contar da data de apresentação da mesma; 
 
2 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país. 
 
3 – Com o recebimento da proposta, a Câmara entenderá que todas as condições, 
foram detalhadamente analisadas pelo licitante e que todos os encargos para a 
prestação dos serviços foram considerados. 
 

VIII – DO JULGAMENTO: 

 
1 – Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como fator 
determinante, o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que observadas as especificações 
e outras condições estabelecidas neste instrumento convocatório e a legislação 
pertinente. 
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2 – Será desclassificada a proposta que: 
 
2.1 – Não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório; 
 
2.2 – Apresente preço global simbólico, de valor 0 (zero), superestimado ou 
manifestamente inexeqüível, incompatível com os preços de mercado, assim 
considerados nos termos do disposto no art. 44 e art. 48, inciso II, da Lei Federal 
nº. 8.666/93; 
 
2.3 – Apresente preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento 
de redução sobre a de menor valor; 

 
2.4 – Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, 
irregularidades ou defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento. 
 
3 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, por 
sorteio, nos termos da Lei nº. 8.666/93. 
 
4 – Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações 
não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 
 
5 – No julgamento das propostas a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu 
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados. 
 
6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas 
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 
 
7 – As propostas que omitirem o prazo de validade previsto no subitem 1.3, do 
Título VII, deste Edital, serão entendidas como válidas pelo período de 30 (TRINTA) 
DIAS CORRIDOS. 
 
8 – As propostas apresentadas, caso necessário, serão submetidas à apreciação do 
setor solicitante, para verificação da conformidade com os requisitos exigidos neste 
ato convocatório. 
 
 

IX – DOS SERVIÇOS 

 
1 – O setor competente para conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a 
Gabinete da Câmara Municipal. 
 
2 – A Câmara reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o 
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato ou 
documento equivalente e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
 
 

X – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO E CONTRATANTE 
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1 – O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e em seus anexos, necessárias à fiel 
execução do objeto desta licitação. 
 
2 – Cabe ao licitante fazer minucioso estudo e verificação de todos os dados 
constantes na Especificação do Objeto, apresentada pelo Município na forma do 
Anexo I, para a execução dos serviços. 
 
3 – Responsabilidade do Contratante: A fiscalização e supervisão dos serviços serão 
exercidas pelo GABINETE DA PRESIDÊNCIA, a qual competirá à fiscalização da 
execução do objeto licitado, assim como a avaliação e aprovação do cumprimento 
das obrigações contratuais. 

 
3.1-Responsabilidade do Contratado – Correrá por conta do contratado qualquer 
indenização por danos causados à Câmara, ou a terceiros, por culpa do mesmo, 
decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e indenização. 
 
4 – Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados dentro do melhor 
padrão de qualidade, obedecendo, no que couber, às normas da legislação vigente, 
ficando o(a) contratado(a) obrigado(a) a reparar, de imediato e às suas expensas, o 
objeto do contrato ou parte do mesmo em que se verificarem incorreções e outros 
resultantes da execução dos serviços. 
 
5– O contrato firmado com a Câmara não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência sem autorização do Contratante, por escrito, sob pena de aplicação de 
sanção, inclusive rescisão. 
 
 

XI – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 
1 – Após a homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto, será 
expedida a ordem de execução dos serviços, pelo Departamento solicitante. 
 
2 – Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados dentro do melhor 
padrão de qualidade. 
 
3 – Fica entendido que toda a documentação apresentada neste instrumento e seus 
anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se 
mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e 
válido. 
 
4 – A Câmara reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o 
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
 

XII – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 
1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado 
pelo setor de finanças, por processo legal, em parcelas mensais, conforme 
estabelecido na minuta contratual do presente processo. 
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XIII – DAS SANÇOES: 

 
1 – Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas no contrato, a 
Contratante poderá aplicar à adjudicatória ou contratada as sanções previstas no 
art. 87, da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal 
cabíveis. 
 
2 – Fica estabelecido o percentual de 10% (dez por cento), do valor total do contrato, 
no caso do adjudicatário ou contratado, desistir dos serviços ou causar rescisão do 
contrato. 
 
3 – O recolhimento da multa referida no item anterior deverá ser feito, através de 

guia própria, ao Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 
data em que for aplicada a multa. 
 
 

XIV – DOS RECURSOS: 

 
1 – As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação e as propostas de preços serão registradas em ata, que 
será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos demais 
presentes. 
 
2 – Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, nos 
termos do art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
3 – Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no prazo 
legal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
protocolado no Setor de Protocolo. 
 
4 – As decisões e os avisos da Comissão Permanente de Licitação e do Presidente da 
Câmara serão publicados no Quadro de Avisos localizado no “hall” de entrada do 
prédio da Câmara Municipal, local próprio das publicações dos atos 
administrativos, nos termos da Legislação Municipal. 
 

XV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
1 – As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à conta do 
Orçamento Anual do Município, cuja(s) classificação(ões) funcional(is) 
programática(s) e categoria(s) econômica(s) será(ão) a(s) constante(s) na(s) 
dotação(ões) orçamentária(s): 01.01.01.031.001.2001.339030 e, à conta de 
dotação(ões) orçamentária(s) correspondente(s), para o exercício seguinte. 
 
2 – O licitante, responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
 
3 – Fica reservado à Câmara, o direito de promover diligências em qualquer fase da 
licitação, conforme disposto no § 3º, do art. 43, da Lei nº. 8.666/93, cujos 
documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por 
cartório. 
 
4 – Se o licitante considerado vencedor deixar de assinar o contrato, no prazo de 05 
(CINCO) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha 



CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO 

ESPÍRITO SANTO 

 

solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pela 
Câmara, poderão ser convocados os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, a Câmara optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, 
§ 2º da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
5 – As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito, até 48 
(quarenta e oito) horas antes da abertura dos envelopes, à Comissão Permanente de 
Licitação, através do e-mail contato@camaradrpreto.es.gov.br, ou na Câmara 
Municipal de Dores do Rio Preto/ES, Setor de Licitações, no horário de 09:00 às 
17:00 horas. 
 

6 – Fica eleito o foro da Comarca de Dores do Rio Preto, Estado do Espírito Santo, 
para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 
 
 
Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, ao 18 de Setembro de 2017. 
 
 
 

_____________________________________________________. 
 

Presidente da C.P.L. 
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS 
 

Item Descrição dos serviços Valor Mensal. Valor total 

01 Contratação de empresa 
especializada para levantamento de 
informações, a fim de gerar 
publicidade oficial dos trabalhos do 
Poder Legislativo, tais como, 
Projetos de Leis, Trabalho das 
Comissões, e demais informações 

que serão publicadas na imprensa 
Oficial (site), serviço de Social 
Media, como gerenciamento, 
suporte e apoio para as redes 
sociais da Câmara Municipal (Fan 
Page do Facebook, YouTube e 
Instagram), desenvolvimento de 
pautas jornalísticas para 
alimentação periódica das mesmas, 
relacionamento como representante 
do Legislativo frente aos veículos de 
comunicação locais e estaduais, 
acompanhamento presencial de 
eventos diretamente relacionado à 
trabalhos desenvolvidos pela 
Câmara e vereadores, 
acompanhamento em visitas 
oficiais dos vereadores à órgãos 
estaduais e federais que sejam de 
interesse do município com o 
objetivo de dar publicidade desses 
atos, disponibilidade, por tempo 
integral, da empresa contrata de 
realizar a escrita, produção e 
distribuição de matérias 
jornalísticas quando houver 

necessidade e disponibilidade de 
tempo integral (incluindo finais de 
semana) para criação, 
desenvolvimento de notícias 
referentes a eventos que os 
vereadores e a Câmara venham a 
participar para geração de 
conteúdo e distribuição do mesmo, 
bem como o serviço de uma 
assessoria de comunicação 

  

 
OBS: Os serviços deverão ser executados na sede Câmara e/ou na sede da 
Contratada, mediante as seguintes condições: 
 
a) O prazo de duração do contrato é estimado em 04 (quatro) meses, podendo ser 
prorrogado, nos termos da legislação em vigor. 
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b) O Contratado(a) deverá comparecer a sede da Câmara Municipal de Dores do Rio 
Preto, mediante a visitas técnicas, que ocorrerão de acordo com a necessidade do 
serviço, sendo no mínimo exigido, 01 (uma) visita presencial semanal, com duração 
mínima de 08 (oito) horas por visita. 
c) Permanentemente, o Contratado(a) deverá estar sempre disponível para cobertura 
de eventos quando solicitado para a criação de publicidade para a Câmara 
Municipal de Dores do Rio Preto-ES. 
d) Notícias e coberturas de eventos, deverá acontecer a publicidade em todos 
recursos de mídias em no mínimo 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento 
de tal. 
 
 

Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, 18 de setembro de 2017. 
 

 
 
 
 

Presidente da C.P.L. 
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ANEXO II 

 

 

MINUTA CONTRATUAL 

 
 

PROCESSO Nº ___/2017. 
CONVITE N° ____/2017. 
 
 
CONTRATO Nº ____/2017. 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ sob o 
n.º_______________, com sede na Rua Miguel Moreira, s/n, Dores do Rio Preto/ES., 
a seguir denominado "CONTRATANTE", neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, Júlio Fontoura de Moraes Junior, e 
______________________________________, com sede à ____________________ 
______________________________________, n° _______, Bairro ________, Cidade de 
____________________, Estado de __________, a seguir denominada "CONTRATADA", 
resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços especializados, como 
especificado no seu objeto, em conformidade com o procedimento de licitação 
supracitado, sob a regência da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, e 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1 – Contratação de empresa especializada para levantamento de informações, a 
fim de gerar publicidade oficial dos trabalhos do Poder Legislativo, tais como, 
Projetos de Leis, Trabalho das Comissões, e demais informações que serão 
publicadas na imprensa Oficial (site), serviço de Social Media, como gerenciamento, 
suporte e apoio para as redes sociais da Câmara Municipal (Fan Page do Facebook, 
YouTube e Instagram), desenvolvimento de pautas jornalísticas para alimentação 
periódica das mesmas, relacionamento como representante do Legislativo frente aos 
veículos de comunicação locais e estaduais, acompanhamento presencial de 
eventos diretamente relacionado à trabalhos desenvolvidos pela Câmara e 
vereadores, acompanhamento em visitas oficiais dos vereadores à órgãos estaduais 

e federais que sejam de interesse do município com o objetivo de dar publicidade 
desses atos, disponibilidade, por tempo integral, da empresa contrata de realizar a 
escrita, produção e distribuição de matérias jornalísticas quando houver 
necessidade e disponibilidade de tempo integral (incluindo finais de semana) para 
criação, desenvolvimento de notícias referentes a eventos que os vereadores e a 
Câmara venham a participar para geração de conteúdo e distribuição do mesmo, 
bem como o serviço de uma assessoria de comunicação 
 
Parágrafo único. Os serviços, objeto deste contrato serão executados em 
obediência ao Processo n.º ___/2017, modalidade Convite nº ____/2017, que 
passa a fazer parte integrante deste contrato, como se nele transcrito estivesse.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
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2.1 - O regime de execução é o de empreitada por preço global. 
 
2.2 - Os serviços serão prestados obedecendo fielmente o estabelecido no Anexo I 
deste instrumento, que se refere à Especificação do Objeto. 
 
2.3 - Os serviços serão executados na sede da CONTRATANTE ou mesmo do 
CONTRATADO(A), mediante as seguintes condições: 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
Constituem obrigações: 

 
3.1 - Do contratante: 
 
3.1.1 - Efetuar o pagamento nos prazos e condições avençadas; 
 
3.1.2 - Notificar o CONTRATADO(A) para corrigir irregularidades encontradas na 
execução deste contrato; 
 
3.1.3 - Prestar esclarecimentos sobre os atos administrativos para melhor 
realização dos trabalhos do CONTRATADO(A); 
 
3.1.4 - Designar pessoal do seu quadro funcional quando necessário para 
contribuir em levantamentos e serviços correlatos; 
 
 
3.2 - Do CONTRATADO(A): 
 
3.2.1 - Prestar os serviços objeto deste contrato, dentro do melhor padrão de 
qualidade e confiabilidade, podendo a CONTRATANTE recusá-los, caso não estejam 
de acordo com o previsto.  
 
3.2.2 - Realizar os serviços, conforme previsto no Anexo I – Especificação do Objeto 
deste instrumento; 
 
3.2.3 - Organizar a prestação técnica dos serviços, a fim de realizá-los 
eficientemente; 
 
3.2.4 - Fornecer informações e assistência completa, bem como dirimir qualquer 
dúvida e prestar esclarecimentos acerca dos serviços em andamento; 
 
3.2.5 - Fornecer, sob sua inteira responsabilidade, toda a mão-de-obra necessária à 
fiel e perfeita execução deste contrato;  
 
3.2.6 - Comunicar com antecedência quaisquer alterações por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução 
deste contrato; 
 
3.2.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 
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3.2.8 - Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade, 
para a prestação dos serviços objeto deste Contrato;  
 
3.2.9 - Executar os serviços contratados de acordo com a Lei aplicável. Não divulgar 
quaisquer informações de propriedade ou confidencial, referentes aos serviços, ao 
contrato ou aos negócios, ou operações da CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO 
RIO PRETO, sem o prévio consentimento por escrito da Administração. 
 
3.2.10 - O Contratado(a) deverá comparecer a sede da Câmara Municipal de Dores 
do Rio Preto, mediante a visitas técnicas, que ocorrerão de acordo com a 
necessidade do serviço, sendo no mínimo exigido, 01 (uma) visita presencial 
semanal, com duração mínima de 08 (oito) horas por visita. 

 
3.2.11 - Permanentemente, o Contratado(a) deverá estar sempre disponível para 
cobertura de eventos quando solicitado para a criação de publicidade para a 
Câmara Municipal de Dores do Rio Preto-ES. 
 
3.2.12 -  Notícias e coberturas de eventos, deverá  haver publicidade em todos 
recursos de mídias em no mínimo 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento 
de tal. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E RESCISÃO 
 
4.1 - O presente contrato terá vigência até 01 de Janeiro de 2018, contados da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante manifestação das partes em 
termo aditivo ou rescindido, a qualquer tempo, por convenção entre as partes, ou, 
ainda, unilateralmente, sob aviso, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias pela parte 
desistente à outra.  
4.2- O Contrato poderá ser prorrogado de acordo com o artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1 - O Contratante pagará à Contratada, pelos serviços objeto deste contrato o 
valor global de R$ XXXXXXXX. 

 
5.2 - O pagamento pela prestação dos serviços objeto deste contrato, será efetuado 
após a respectiva liquidação, nos termos do art. 63, da Lei 4.320/64, e observadas 
as seguintes condições: 
 
5.2.1 - O valor global do presente contrato será pago em parcelas mensais, 
referentes aos serviços efetivamente realizados.  
 
5.2.2 - O primeiro pagamento será efetuado até o último dia útil do mês em que 
ocorrer a assinatura do contrato. Os demais pagamentos far-se-ão nesse mesmo 
prazo dos meses seguintes, após a emissão e encaminhamento dos respectivos 
comprovantes fiscais, e mediante a efetiva liquidação da despesa. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 
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6.1 - Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo de Licitação 
n.º ___/2017 – Modalidade Convite nº _____/2017, que lhe deu causa, para cuja 
execução exigir-se-á rigorosa obediência à proposta comercial apresentada. 
 
Parágrafo único. Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93, com suas alterações posteriores, naquilo que couber.   
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão a conta do 
Orçamento Anual do Município, cuja classificação funcional programática e 

categoria econômica será a constante na Dotação Orçamentária n.º 
________________________________________________________ e à conta de dotação 
orçamentária correspondente no exercício seguinte. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
 
8.1 - As partes contratantes, em comum acordo, elegem para o foro do presente 
contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
o da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, Estado do Espírito Santo, para que nele 
sejam dirimidas quaisquer dúvidas eventualmente decorrentes ou conseqüentes do 
presente contrato. 
 
E, por assim estarem, justos e contratados, firmam o presente contrato, 
rubricando-o em todas as suas vias e laudas, em três vias de igual teor e um único 
efeito, na presença de duas testemunhas. 
 
Dores do Rio Preto/ES, __ de ________ de 2017. 
 
 
 
 

______________________________ 
Sandro Araújo Gorini 

Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto 
 

_________________________________ 
Contratada 

 
 
 
 
 

 
Testemunhas: 1.- Nome:____________________________________________ 
  CPF: ________________________________________ 
 
                        2.- Nome:____________________________________________ 
                              CPF: _______________________________ 
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ANEXO III 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

Processo n°___/2017 
Convite n° ____/2017 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

 Pelo presente instrumento, credenciamos o Senhor(a) 
________________________________________________, portador(a) do documento de 
identidade RG n° ______________________, e CPF n° ________________________, para 
participar das reuniões relativas ao processo de licitação supracitado, o(a) qual está 
autorizado(a) a manifestar-se em nome da empresa , desistir e interpor recursos, 
rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 

 
(local e data) ______________, ______ de _____________ de 2017.  

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

 

 
Processo n° ___/2017 
Convite n° ____/2017 

 

MODELO DA PROPOSTA 

 

 
LICITANTE: 
ENDEREÇO: 
CNPJ: 
MUNICÍPIO: 
TELEFONE/FAX: 

 

 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO V. GLOBAL 

 
ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para 
levantamento de informações, a fim de gerar 
publicidade oficial dos trabalhos do Poder 
Legislativo, tais como, Projetos de Leis, 
Trabalho das Comissões, e demais 
informações que serão publicadas na 
imprensa Oficial (site), serviço de Social 
Media, como gerenciamento, suporte e apoio 
para as redes sociais da Câmara Municipal 
(Fan Page do Facebook, YouTube e 
Instagram), desenvolvimento de pautas 
jornalísticas para alimentação periódica das 
mesmas, relacionamento como representante 
do Legislativo frente aos veículos de 
comunicação locais e estaduais, 
acompanhamento presencial de eventos 
diretamente relacionado à trabalhos 
desenvolvidos pela Câmara e vereadores, 

acompanhamento em visitas oficiais dos 
vereadores à órgãos estaduais e federais que 
sejam de interesse do município com o 
objetivo de dar publicidade desses atos, 
disponibilidade, por tempo integral, da 
empresa contrata de realizar a escrita, 
produção e distribuição de matérias 
jornalísticas quando houver necessidade e 
disponibilidade de tempo integral (incluindo 
finais de semana) para criação, 
desenvolvimento de notícias referentes a 
eventos que os vereadores e a Câmara 
venham a participar para geração de 
conteúdo e distribuição do mesmo, bem como 
o serviço de uma assessoria de comunicação. 

 
 
 
R$ ______________ 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

VALIDADE DA PROPOSTA  

PRAZO DE INÍCIO  

INFORM. COMPLEMENTARES  

 
 
 
 

(LOCAL E DATA)_____________________, _______ DE _____________ DE 2017. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 

 

 
 
 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA  
 
A empresa___________________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) ______________________________________________, portador do Documento de 
Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, 
do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos.  
 
(      ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

______________________, ____ de _______________ de 2017.  

 

Assinatura (representante legal) 

Nome legível 
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ANEXO VI 

 

 
 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP  
 
 
 
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
____________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 
123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste 
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 
49 da citada lei.  
 
 

 
____________________ , ____ de _____________ de 2017.  

 
 
 
 
  

(assinatura do representante legal) 
Nome legível 

 
 
 
 

 


