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PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO XV - TOMADA DE PREÇO Nº 002-2019 - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

UF:
Município:
Entidade:

MG
CORREGO FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:15/04/2019

Modalidade:

Inciso:

Tomada de Preço Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 03/07/2019 13:00:00

Comissão de Licitação 095: 18/19

Abertura: 03/07/2019 13:30:00 Proposta: 03/07/2019 13:30:00

000002

Técnica e Preço

000049/2019

Objeto: PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM GERAL

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 000023693 PUBLICIDADE - Percentual de desconto sobre "honorários" para os casos em 
que a responsabilidade da agência limitar-se exclusivamente à contratação ou 
pagamento do serviço ou suprimento, tendo como referência o percentual 
mínimo de 5% (cinco por cento) e o percentual máximo de 10% (dez por cento), 
conforme estabelecido no subitem 3.6.2 das Normas do CENP.

SERVIC 1.0000S

Especificação: PUBLICIDADE - Percentual de desconto sobre "honorários" para os casos em que a responsabilidade da agência limitar-se exclusivamente à contratação ou 
pagamento do serviço ou suprimento, tendo como referência o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) e o percentual máximo de 10% (dez por cento), 
conforme estabelecido no subitem 3.6.2 das Normas do CENP.

00002 000023694 PUBLICIDADE - Percentual de desconto incidente sobre os custos internos de 
produção da agência, apurados em relação aos previstos na Tabela do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais.

SERVIC 1.0000S

Especificação: PUBLICIDADE - Percentual de desconto incidente sobre os custos internos de produção da agência, apurados em relação aos previstos na Tabela do Sindicato 
das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais.

Observações:Contratação de serviços de publicidade (estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da 
execução externa, distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação) prestados por intermédio de agência de publicidade, na forma 
da Lei Federal 12.232/10.
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