PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTANA DO CARIRI
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Edital de Chamamento Público n2 22022021/01/CH
1- PREÂMBULO:
Considerando que tem o interesse em promover licitação do tipo "Melhor Técnica",
objetivando a contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de
publicidade e propaganda, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela
Portaria n2 015/2021, faz saber que estão abertas as inscrições para profissionais
graduados em Comunicação, Publicidade ou Marketing ou que atuem em uma dessas áreas,
para integrar a subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas
técnicas. Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer pessoalmente à
Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE, sita à Rua
Dr. Plácido Cidade Nuvens, na 387 - Centro, Santana do Cariri/CE, do dia 04 de Março de
2021 até o dia 18 de Março de 2021, das 08h às 12h, munidos dos documentos exigidos
no item 3.L deste Edital. A relação dos profissionais inscritos, bem como a divulgação dos
selecionados, será publicada, oportunamente, na imprensa oficial, atendendo o que dispõe
o artigo 10, § 4, da Lei Federal n2 12.232/2010.
2 - OBJETO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA:
2.1. Os profissionais sorteados irão atuar na Subcomissão Técnica a qual terá como
objetivo julgar as propostas técnicas que compõem o Plano de Comunicação Publicitária. O
referido plano deverá ser apresentado por Agências de Propaganda interessadas em
participar da licitação promovida pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE, tipo
"Melhor Técnica", para a contratação de serviços de publicidade e propaganda.
2.2 Conforme disposto no artigo 10, § La da Lei Federal n2 12.232/2010, as
propostas técnicas apresentadas pelas licitantes serão analisadas e julgadas por
subcomissão técnica, constituída por, pelo menos, 03 (três) membros que deverão ser
graduados em Comunicação, Publicidade ou Marketing, ou que atuem em uma dessas áreas,
sendo que, pelo menos 1/3 (um terço) deles não poderão manter nenhum vínculo funcional
ou contratual, direto ou indireto, com a PREFEITURA DE SANTANA DO CARIRI/CE.
2.3. A escolha dos membros da subcomissão técnica dar-se-á por sorteio, em sessão
pública, entre os nomes de uma relação que terá, no mínimo, o triplo do número de
integrantes da subcomissão, previamente cadastrados, caso tenham a quantidade de
inscritos suficientes, ou entre tod9s caso a quantidade seja inferior.
2.4. O julgamento da presente subcomissão a ser formada será efetivada com base
em critérios objetivos definidos do edital do procedimento licitatório a ser realizado.

3 - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
3,1. Para efetivar a inscrição visando integrar à Subcomissão Técnica, os
profissionais deverão comparecer, pessoalmente, à Comissão Permanente de Licitação da
PREFEITURA DE SANTANA DO CARIRI/CE, na data e horário descritos no Preâmbulo,
portando os seguintes documentos:

Rua Dr. Plácido Nuvens, 387, Centro, Santana do Cariri — CE. CNPJ: 07.597.347/0001-02-

II iA

SAffirANAuD73PACAN RIRI
VIA" c

getfreowee

i) Ficha de inscrição, contendo declaração de que mantém ou não vínculo funcional
ou contratual, direito ou indireto, com a PREFEITURA DE SANTANA DO CARIRI
/ CE (MODELO ANEXO);
j) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área
de Comunicação, Publicidade ou Marketing, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério de Educação - MEC ou comprovação de
experiência em uma dessas área;
k) Cédula de identidade ou documento equivalente com foto;
1) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF.
3.2. Os documentos acima listados deverão ser autenticados ou acompanhados do
original para devida conferência.
3.3. O protocolo de inscrição e da entrega dos documentos definidos neste Edital
será feito no Setor de Licitações da PREFEITURA DE SANTANA DO CARIRI/CE.
4 - DA ESCOLHA DOS MEMBROS DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA:
4.1. Após o término do prazo de inscrição, a relação dos profissionais inscritos será
publicada nos meios oficiais.
4.2. A subcomissão técnica a ser constituída pela PREFEITURA DE SANTANA DO
CARIRI/CE será composta por, no mínimo, 03 (três) membros e dar-se-á por sorteio, em
sessão pública com data, horário e local a serem oportunamente divulgados na imprensa
oficial.

Santana do Cariri-CE, 26 de Fevereiro de 2021
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Comissão de Licitação
Presidente
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:
NACIONALIDADE:
ESTADO CIVIL:
PROFISSÃO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE:
CPF:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
EMAIL:

Solicito minha inscrição para participar do sorteio para integrar a
subcomissão técnica, que será responsável pela análise e julgamento das
propostas técnicas que serão apresentadas na licitação n' 12021, promovida
pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE, a ser realizada no tipo "Melhor
Técnica", cujo objeto será a contratação de Agência de Propaganda para
prestação de serviços de publicidade e propaganda nos termos do artigo 10 da
Lei Federal n° 12.232/2010.

Declaro, Para os fins a que se destina, e para efetivo atendimento do que dispõem os §§
1° e 9° do artigo 10 da Lei Federal n° 12.232/2010.

( ) Mantenho vínculo funcional direto ou indireto com o Município de Santana do
Cariri/CE.
( ) Não mantenho vínculo funcional direto ou indireto com o Município de Santana do
Cariri/CE.

Local e data.
Assinatura do profissional
Observação: Em caso de vínculo funcional ou contratual com a PREFEITURA DE
SANTANA DO CARIRI/CE, deverá ser anexada cópia do documento
comprobatório do referido vínculo.
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