
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ 

Estado do Rio Grande do Sul 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 2/2017 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

A Câmara Municipal de Vereadores de Bagé, através da Comissão de Licitação designada pela 

Portaria nº. 7671 de 01 de fevereiro de 2017, de acordo com a Lei nº. 8666/93 e suas 

posteriores alterações e do processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 2/2016 torna pública a 

realização de credenciamento de editoras jornalísticas, com jornal impresso para prestação de 

serviço de veiculação da publicidade legal e institucional da Câmara Municipal de Vereadores 

de Bagé, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e 

seus anexos. 

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: DE 08/01/2018 ATÉ 07/01/2019. 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital tem por objeto o credenciamento de empresas editoras jornalísticas, 

com jornal impresso para prestação de serviço de veiculação da publicidade legal e 

institucional da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé, para prestação de serviços de 

divulgação de notícias de interesse público objetivando a publicação de seus editais, atas, 

ações, programas, demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, avisos, pregões, 

leilões, licitações, comunicados de matérias institucionais, eventos, campanhas educativas e 

informativas e utilidade pública e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, 

determinadas pela Presidência da Câmara de Vereadores de Bagé, nos valores fixados no 

Projeto Básico, conforme discriminação, aprovação, quantidade e necessidade estipuladas 

pela mesma. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

2.1. Poderão participar do Credenciamento pessoas jurídicas da área de editoras 

jornalísticas, com jornal impresso para prestação de serviço de veiculação de publicidade legal 

e institucional, desde que atendidos aos requisitos exigidos neste instrumento de chamamento. 

2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima: 

2.3. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

2.5. que estejam reunidas em consórcio; 

2.6. empresas cujos proprietários e ou/ sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar 

os impedimentos previstos nos art. 29, inciso IX c/c e art. 54, I, “a” e II, “a”, da Constituição 

Federal; 

 

 

 



3. DA FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os interessados poderão fazer seu pedido de Credenciamento no horário das 8h às 

13h, a qualquer tempo no período indicado no preâmbulo deste edital no seguinte endereço: 

3.2. Câmara Municipal de Vereadores de Bagé – Setor de Licitações, Av. Sete de Setembro 

nº 812, Centro, Bagé, RS, CEP 96.400-003. Horário de Funcionamento das 8h às 12. 

3.3. O Credenciamento será processado e julgado pela Comissão de Licitação que, à vista 

das disposições deste Edital, deferirá ou indeferirá o pedido. 

3.4. A Comissão poderá se for necessário, promover diligências destinadas ao 

esclarecimento de dúvidas ou confirmação de informações prestadas. 

3.5. A decisão quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido será comunicada ao 

fornecedor interessado 

3.6. As decisões da Comissão que negarem o credenciamento serão sempre 

fundamentadas 

 

4. DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

4.1. O pedido de credenciamento deverá conter: 

4.1.1. Dados completos da licitante: Razão Social, endereço, telefone/fax, número de CNPJ, 

banco, agência e conta corrente, dados para assinatura do contrato.. 

4.1.2. Valor do cm/col indicado no Projeto Básico ou menor. 

4.1.3. Qual jornal será objeto de publicação; 

4.1.4. Formato, quantidade e tamanho das páginas, quantidade e tamanho das colunas; 

4.1.5. Tiragem diária e da edição de final de semana, se for o caso,  

4.1.6. Locais de circulação. 

4.1.7. Expediente e Diretor Responsável; 

4.1.8. Em anexo, um ou mais exemplares que contenham publicidade institucional e legal 

(devem estar destacadas); 

4.1.9. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias. Não havendo a 

informação deste prazo, será considerado o citado acima. 

4.2. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta 

licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro 

ou má interpretação de parte da licitante. 

4.3. Subentende-se por encargos, referentes à proposta, os tributos (impostos e taxas), 

contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, fornecimento de mão-de-obra especializada, 

os instituídos por leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de 

material, de pessoal, estadia, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou 

necessária, não especificada neste edital. 

4.4. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

5.1. Receber e organizar a documentação encaminhada pelos interessados, efetuar a sua 

análise e promover as diligências que entender necessárias; 

5.2. Dirigir aos interessados as comunicações, notificações e solicitações; 

5.3. Receber e instruir os recursos administrativos podendo rever as decisões tomadas ou 

encaminhá-los à autoridade competente. 

 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. Habilitação jurídica:  

6.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

6.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 



aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

6.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

6.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

6.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio - DNRC; 

6.1.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

6.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

6.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

6.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

6.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

6.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

6.2.5. Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Estaduais, expedida 

pela Secretaria e/ou Delegacia da Fazenda Estadual, dentro do prazo de validade; 

6.2.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da sede da empresa que ora se habilita para este certame. 

(CND correspondente ao CNPJ da proponente); 

6.2.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto licitado; 

6.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

 

6.3. Qualificação Econômica Financeira 

6.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou 

de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou 

de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 

desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação. 

 

6.4. Documentação Complementar (MODELO ANEXO) 

6.4.1. que os sócios, proprietários e/ou diretores desta empresa, não se enquadram em 

nenhuma hipótese do art. 93 da Lei Orgânica Municipal de Bagé, não estando ligados a 



Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e/ou Servidores Municipais da Prefeitura, da Câmara ou 

Daeb, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 

adoção. 

6.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

6.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

6.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

6.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.  

 

7. DOS RECURSOS 

7.1. O fornecedor interessado poderá interpor recurso das decisões da Comissão que negar 

o pedido de credenciamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação ou da 

comunicação da decisão. 

7.2. O recurso, devidamente assinado pelo representante legal da interessada ou 

procurador regularmente constituído, deverá ser dirigido à Autoridade Competente e interposto 

perante a Comissão de Licitação, devendo ser entregue no endereço indicados neste edital. 

7.3. Recebido o recurso a Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão ou 

encaminhá-lo ao Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé que, após regular instrução, 

proferirá sua decisão; 

7.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos intempestivamente ou que não 

atenderem os requisitos indicados neste subitem. 

7.5. Da decisão do Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé não caberá novo recurso 

administrativo. 

 

8. DOS PREÇOS 

8.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período do credenciamento. 

 

9. DO CRITÉRIO DE CADASTRAMENTO 

9.1. Os pedidos de Credenciamento serão recebidos pela Comissão Permanente de 

Licitação, que verificará se a documentação atende às condições exigidas neste Edital e, caso 

necessário, solicitará saneamento. 

9.2. Poderão ser credenciados todos os interessados que atendam as exigências do 

presente edital. 

9.2.1. Fica a critério do requisitante escolha do jornal ou dos jornais em que 

serão realizadas as publicações dentre o rol de credenciados, levando em 

consideração à finalidade, o público alvo do veículo, a localidade a ser 

alcançada, a abrangência, a tiragem, entre outros aspectos de interesse 

público. 

 

10. DO TERMO DE CRDENCIAMENTO 

10.1. Presentes as condições e os documentos exigidos neste Edital, o Credenciado será 

convocado pela Comissão Permanente de Licitação para assinar o Termo de Credenciamento, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do seu recebimento. 

10.2. O Termo de Credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, se ficar demonstrado 

que o inscrito deixou de satisfazer as exigências estabelecidas para o cadastramento, bem 

como se não atender as condições e os critérios mínimos estabelecidos pelo presente Edital, 

visando ao atendimento satisfatório. 

 

 



11. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

12.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir 

da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

13.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 

3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento/cheque/depósito. 

13.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

13.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

13.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 

= 

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 



 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

14.1. As infrações e as respectivas sanções por atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Termo de Referência. 

 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na 

classificação abaixo: 

 
 

16. DO DESCREDENCIAMENTO ESPONTÂNEO 

16.1. A empresa credenciada poderá solicitar sua exclusão do rol de credenciados, 

notificando de forma fundamentada, via requerimento, a Câmara Municipal de Vereadores de 

Bagé, por intermédio da Comissão de Licitação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.camvbage.gov.rs.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Sete 

de Setembro, 812, Centro, CEP 96.400-003, Bagé, RS, nos dias úteis, no horário das 8h às 

13h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. 

17.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

17.2.1. Projeto Básico; 

17.2.2. Termo de Credenciamento 

17.2.3. Modelo de Declaração 

17.2.4. Modelo de Pedido de Credenciamento 

 

Bagé, 05 de janeiro de 2018. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Cristian Gonçalves Berny de Oliveira 
Presidente 

 

Patricia Cantiliano Machado Pires 
Membro 

 

Bruno Souza Netto 
Membro 

 

 

http://www.camvbage.gov.rs.br/

