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OBJETO:

Prestação de serviços para veiculação de vídeo institucional do

Município de Novo Horizonte e inclusão de conteúdos em meios de

comunicação (sites, revistas ou jornais), conforme especificações

constantes no Termo de Referência em anexo.
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Novo Horizonte, 04 de Julho de 2022

Da
Divisão de Compras

Para o
Departamento de Assuntos Jurídicos

Solicito análise e parecer quanto à legaiidade da contratação de empresa para
veiculação de video institucionai do Município de Novo Horizonte e inclusão de conteúdosrs de comunicação (sites, revistas ou jornais), uma vez que estamos em período
eleitoral.

Atenciosamente.

Eliara Adriana Sigoli Martins
Chefe da Divisão de Compras e Almoxarifado



Novo Horizonte/SP
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

Diretoria Municipal de Turismo OVO Horit^f

m '
Oficio 054/2022

Da Diretoria Municipal de Turismo
Para Setor de Compras

Novo Horizonte, 04 de julho de 2022

Solicitamos o empenho para a contratação de serviços a serem desenvolvidos com certa urgência de acordo
com o objeto-Oustificativa do Termo de Referência. Faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada para
realizar a apresentação do município de Novo Horizonte em programa ao vivo {transmissão em TV, Youtube, etc ,
veiciilação de vídeo institucional e também divulgação do conteúdo em meio de comunicação (site, revistas ou jornais).

^Caaa
Fernando Ruedas Cuelhar

Diretor Municipal de Turismo

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho. 69 - Centro
Tel. {17)3542-1894 / (17)99669-0030
turlsmo@novohorizonte.sp.gov.br



Novo Horizonte/SP
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

Diretoria Municipal de Turismo

TERMO DE REFERENCIA

PrefsRurs Municipal tfa
Novo Horizonte

eú. ''■j
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1. OBJETO E JUSTIFICATIVA

1,1. O objeto da presente solicitação, tem como finalidade auxiliar na divulgação do
município em grande alcance e visibilidade, sendo fundamental para a capitalização de recursos a
serem investidos em áreas importantes de Novo Horizonte. Dessa forma, faz-se necessário a
apresentação do Circuito Turístico de Novo Horizonte em programa ao vivo com vídeo institucional
e materiais de apoio, contanto com a apresentação do Calendário Regional de Eventos, projetos
em andamento, projetos futuros e recursos a serem adquiridos.

Descrição Valor

Apresentação do Município em programa ao vivo
e veiculação de vídeo institucional;

R$1.500,00

Divulgação do conteúdo em meio de
comunicação ísite ou revista);

R$1.500,00

Totaf R$ 3.000,00

2. DA ENTREGA

2.1. O prazo de prestação do serviço será no máximo de 30 (trinta) dias, corridos após o
recebimento da ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte.

2.2. A Contratada deverá entregar o material de acordo com a especificação supracitada,
conforme determinado pela contratante. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos
serviços prestados, cumprindo evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua
execução.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota de Empenho,

acompanhada da Respectiva Nota Fiscal Eletrônica em até trinta dias após a emissão da Nota
Fiscal.

3.2. A Prefeitura de Novo Horizonte/SP reserva-se no direito de somente efetuar o
pagamento à empresa, quando esta houver cumprido com o objeto contratado.

4. GESTOR DO CONTRATO

4.1. Fica responsável por acompanhar o desenvolvimento do serviço contratado,
Fernando Ruedas Cuelhar (Diretor Municipal de Turismo), a fim de melhor atender as
necessidades do município para a divulgação no evento citado.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 69 - Centro
Tel. (17)3542-1894 /,(17)99669-0030
turismo@novohorizonte.sp.gov.br



5. DA VIGÊNCIA

Novo Horizonte/SP
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

Diretoria Municipal de Turismo
n. 0^

PrvfBtturmMunlcIpalde O
Novo Horizonte

5.1. o prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias a partir da emissão da Nota
de Empenho;

Novo Horizonte/SP, 04 de julho de 2022.

Fernando Ruedas Cuelhar

Diretor Municipal de Turismo

DADOS DA EMPRESA VENCEDORA PARA TERMO DE CIÊNCIA

. ̂  NOME: Carlos César Pinheiro
^ CPF: 062 306.768-42

CARGO: Proprietário
\ E'MAIL: jornalismo@revistacountryfever. com. br

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 69 - Centro
Tel. (17)3542-1894 /.(17)99669-0030
turismo@novohorizonte.sp.gov.br



/ y«/07/2022 08;16 Locamail Proposta Prefeitura de Novo Horizonte

Assunto: Proposta Prefeitura de Novo Horizonte
De Juliana Juju <julianacoüntryfever@gmall.com>

Para: <turlsmo@novohorizonte.sp.gov.br>

Data 04/07/2022 08:15

neb.
'C.\

• PROPOSTA PREFEITURA NOVO HORIZONTE CONEXIDADES 2022 (l).dOCX (~562 KB)

Bom dia, segue a proposta, fico no aguardo.

õC ^
m
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http8://webm8li-seguro.com.br/?_task=maH&_8afe=0&_uicl=13203&_mbox=INBOXiSi_actlon=print&_extwln=1 1/1



GRUPO DE COMUNICAÇÃO
CARLINHOS PINHEIRO
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oÀÜ JOSE ÜO RtO PRETO-SP

ORDEM DE SERVIÇO GRUPO ARENA CP PREFEITURA PE NOVO HORIZONTE - SP

Revista Country Fever

CNPJ 08.332.127/0001-10

A Revista Country Fever está com 13 anos, indo para a 165^ edição, sendo mensal, no

qual apresenta informações do agronegócio/sertanejo/country. A Revista Country Fever traz

informações agrícolas, saúde animal, profissional do agro em destaque, leilões, galeria
country, fotos de personalidades do meio artístico, country e sertanejo, notícias dos principais

eventos da região e do Brasil, curiosidades, entre outros.

É impressa e distribuída GRATUITAMENTE/DIRECIONADA, entregue em pontos das
cidades, bem como, lojas agrícolas, veterinárias, country, conveniências, salões de beleza,
clinica medica, hotéis, agências de automóveis e grandes empresas do segmento. A tu agem .é

de 10,000 exemplares, sendo 84 páginas coloridas, distribuídas em mais de 70 cidades da
região e de outros Estados. Possuindo um público bastante rico e diferenciado, contanto
também com 1.000.000 de e-niails inarketlng.s cü >[).nados meosalmenre

Obs.: É a única revista do agronegócio e mundo country do segmento na região de São José do
Rio Preto - SP, mensal, gratuita e direcionada. A revista já tem treze anos de mercado mensal

ininterruptos. Podendo ser lida em vários pontos de distribuição em seus expositores de
balcão ou lm20cm e também, pelo site: www.arenacp-com.br, lembrando que toda a logística

é feita pela própria empresa onde utiliza um criterioso controle de entrega da revista aos seus

leitores, clientes, parceiros e afins da região Noroeste Paulista, nas demais localidades o envio

é pelos Correios.

Televisão

Programa de TV canal da 7 DA NET/CLAROTV

O Programa Carlinhos Pinheiro que está no ar há 30 anos, mostrando o mundo dos
rodeios, leilões de animais, provas eqüestres, shows sertanejos, feira agropecuária e muito

mais. Uma média de 114 eventos por ano em diversas partes do Brasil. Além da televisão você

pode acompanhar o programa pelo site www.arenacp.com.br. O programa vai ao ar, seis dias

na semana, de segunda a domingo, nos horários: Segunda as 14hs, Terça as 14hs, Quinta ás

18:30h, Sexta as 17hs, Sábados e Domingos ás 12h30,.

O Programa Arena News, está no ar há 10 anos com um novo conceito de vários

senários e ambientes sempre mostrando o diferencial do nosso cliente além de estar presente

na loja ou espaço solicitado pelo cliente, com a mais nova tecnologia que o grupo investiu em

equipamento, o MOCHILINK transmite as imagens em tempo real em HD pra TV. Além da

exibição pra televisão o telespectador pode assistir Ao Vivo www.arenacp.com.br. pelo

Facebook Arena CP ou You-Tube do CARLINHOS PINHEIRO em qualidade HD para todo Brasil!

Todas as Terças no horário das 16 às 18hrs com reprises quinta feira 20h00 as 22h00, sexta-

feira IShOO as IShOO, sábado 14h00 as IShOO, domingo IShOO as 18h00 e segunda-feira

IShOO as 17h00.

*  lf j



GRUPO DE COMUNICAÇÃO
CARLINHOS PINHEIRO

;..2 11 -1400
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Programa Arena CP na Poltrona está no ar a há 8 anos ao vivo direto do studio da
sede arena voltado ao empreendedorismo, política, empresarial, um bate papo sobre a
atualidade do mercado brasileiro e internacional. Facebook Arena CP ou You-Tube do

CARLINHOS PINHEIRO e as quinta-feira as lSh30 as 16h00 com reprise as sexta-feira, sábado
e domingo as 14h30 ate a IShOO.

Programa Atrás dos Bretes é o produto mais novo do grupo, programa ao vivo com
um senàrio e produção impecável que trás a velha guarda do Rodeio contando as historia do
passado e a atualidade desta paixão que é Rodeio. Ao vivo as quintas-feiras 16h30 as 17hOO
Facebook Arena CP ou You-Tube do CARLINHOS PINHEIRO com reprises aos sábados ZOhOO

as 20h30, domingo as 20h30 as 21h0, segunda-feira as 18h30 as 19h00 terça e quarta-feira
10h30 as llhOO.

Rádio Country Fever FM

A rádio Country Fever FM está no ar 24 horas tocando o melhor do country
music/sertanejo/rodeio, trazendo o melhor do agronegócio e multo mais. Você ouve
através do site https://arenacp.com.br/cQuntrv-fever-fm/

Mídia Social Instagram e Facebook

Rede social do grupo arena com dois perfis onde divulga sempre os eventos e produtos
de seus clientes tanto em formato de story e feed. Com um alcance bem considerado
agradando sempre seus clientes.

Revista Country Fever, Arena CP aproveitem e já nos sigam.

Proposta de serviço prefeitura municipal de Novo Horizonte SP;

SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS PELO GRUPO ARENA CP

• Apresentação do Município em programa ao vivo e veiculação de vídeo
institucional: Valor RS 1.500,00;

• Divulgação de conteúdo em meio impresso de comunicação revista pagina dupla;
Valor RS 1.500,00.

São José do Rio Preto, 04 de julho'de 2022

Co

Diretor Carlos César Pinheiro
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS CÉSAR PINHEIRO
CNPJ: 08.332.127/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda nâo vencidos; e

2. nâo constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matnz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:12:45 do ̂ 15/06/2022 <hora e data de Brasllla>.
Válida até 12/12/2022. /
Código de controle da certidão: 0AEC.6B6E.7980.B3E4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

o rto'



7/2022 08:06 Consulta Regularidade do Empregador
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.332.i27/oooi-io
Razão SocialrCARLOS cesar pinheiro me

Endereço: Rua marechal deodoro 3533 / santa cruz / sag jose do rio
PRETO/SP / 15014-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade:24/06/2022 a 23/07/2022 /

Certificação Número: 2022062401331185130595

Informação obtida em 04/07/2022 08:06:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

^1 ^
ms -

CNPJ Base; 08.332.127

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do lnteres$ado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão n®

Data e hora da emissão

Validade

37440331

04/07/2022 08;04:54

30 (TRINTA) dias. contados da emissão.

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade no sítio
http://wNvw.divldaatlva.pge.sp.gov.br

''oí"rJÍMun.dpa.<ieTurisa,o



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

-Â. il

'V'
'o
V

CNPJ: 08.332.127/0001-10

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/flllal acima identificado.

Certidão n° 22060236692-33

Data e hora da emissão 15/06/2022 08:46:26

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

O^^^Tolha 1 de 1



/
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA - DAFT
DEPARTAMENTO DE DiVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

N°: 1653428/2022

Contribuinte: CARLOS CÉSAR PINHEIRO ME

Endereço: R DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 2265

Cadastro: 1399590

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que
porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima

discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas,
contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO
MUNICIPAL mobiliário.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta
do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da

Prefeitura de São José do Rio Preto {https://www.rlopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipai n° 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto
junto 80 SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 15 de Junho de 2022.

Emitida às 09:06:37 do dia 15/06/2022

Código de controle da certidão: 000334.014552.000139.959021.506202.2090910

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESESltírVon'^^■  ..naítao Rweda e 050,0
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS CÉSAR PINHEIRO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.332.127/0001-10

Certidão n": 19044130/2022

Expedição: 15/06/2022/ às 08:52:43
Validade: 12/12/2022'- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que CARLOS CÉSAR PINHEIRO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n" 08.332.127/0001-10, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

X0(



04/07/2022 07:32 Locamail :: Proposta Diretoria de turismo de Novo Horizonte

Proposta Diretoria de turismo de Novo
Assunto: ,. 7

Horizonte

De Paulinho Bauab <paüíinhoebauab®gmail.com>

Para: <turlsmo@novohorizonte.sp.gov.br>

Data 01/07/2022 15:24

• Propostas N.H..pdf (~191 KS)

Olá, segue abaixo a Proposta.
Desde já, obrigado!

: ''O K'o:aO .

Livre de vírus.

ÁeàasCueViar

filtps://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_saf0=O&_uld=132OO&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1



Proorama

TV Social

ATT: Diretoria de Turismo de Novo Horizonte

A/C: Sr. Fernando Ruedes Cuelhar

Além de entrevistar celebridades, gente bonita, charmosa e inteligente, Paulinho Bauab cobre as
festas e eventos mais expressivos da região. E ainda encanta a sua audiência com o seu talento ao
piano. O programa Paulinho Bauab é a maneira mais rápida de deixar todo mundo ligado em você e
nos seus negócios. Este é o programa que fala com quem é o seu público.

TV ABERTA CATANDUVA - 27.1

(10 PROSRAMAS SEMANAIS)

MAPA DE VEICUIAÇAO
Sao losé do Rio Preto, Mirassol, Penápolis, Dracena,

Barretos, Olímpia, Catanduva e microrregião e o mundo

todo pode assistir através do nosso canal do Youtube.

71' cn)Ai)t:

CANAL 07 -NET

(17 PROGRAMAS SEMANAIS)

<§)
VIVA

CANAL 26 E 526 NET

PROGRAMAS SEMANAIS)

YouTube
PAULINHO BAUAB

,  (LIVRE)

iNSENTIVO AO TURISMO N.H.

*ENTRE\/1STA sobre a campanha (no estúdio)

*VEICULAÇÃO VI 2m no período de 10/07 à

10/09 de 2022 (2 meses)

Valor mensal: R$ 1.400,00

*VEICUlAÇÃO VT Im no período de 10/09/22 à

10/02/23 (5 meses)

Valor mensal: R$ 900,00

*EDIÇÃO VT e Entrevista: Bonificados

*REDE51 SOCIAIS: todo conteúdo será veiculado

também em todas as nossas redes sociais

^Vigência do contrato: 7 meses

Investimento: 7x R$ 1.040,00 (R$ 7,280,00) +

♦REVISTA Mídia Magazine: R$ 1.200,00 (1 pág.
Valor avulso)

"34*áuÍo"Ròberto Elias Bauab

CNPJ: 44.678.109/0001-58

Rua Recife, 1118 CEP: 15.801-260 Catanduva -SP • 0 17^9732-5101



04/07/2022 07:33 Locamail :: Proposta assinada

Assunto: Proposta assínadaProposta assinada

Oo

Para;

Mareia Maria Paiva Prieto <marcia.paiva@tvgazeta.com.br> jj
turismo@novohorizonte.sp.gov.br
<turismo@novohorizonte.sp.gov.br>

Data 30/06/2022 10:14

• doc02624820220630101212.pdf (~358 KB)

Bom dia /Utdrel

Segue proposta assinada e com cnpj
Beijo
Obrigada

Mareia Maria Paiva Prieto

Executivo de Negócios II
mareia.paivaOtvgazeta.com.br

(+55 11) 3170-5785

Mensagem original
De: scanner_corp <scanner corDÃfcl.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de junho de 2022 10:12
Para: Mareia Maria Paiva Prieto < mar cia .pai val8tvgazeta.com. br >
Assunto: Scanner FCL

Scanner FCL

ECOSVS M3145idn

[00:17:c8;c2:ec:dl]

AVISO; Esta mensagem pode conter informações CONFIDENCIAIS e legalmente protegidas. Se você não for
destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir,
examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você
tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que responda esta mensagem informando o acontecido.

OISCLAIMER: This message may contain CONFIDENTIAL Information and is protected by laws. Whether you are
not the receiver of this message, at this point you were notlfied to not share, copy, read, examine or
in any other circumstance use the Information within contained. Whether you have received this message
by mistake, we encourage you to answer this message notifying the sender.

htlps://webmalPseguro.com.br/?_ta8k=mali&^safe=0&_uid=13197&_mbox=INBOX&_action=printa_extwin=l
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ENTREGA
TV GAZETA

REVISTA
da cidade
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k TV GAZETA CONSEGUE AGREGAR DIVERSOS PERFIS COM SEUS PILARES DE PROGRAMAÇÃO

PERFIL DE AUDIÊNCIA

MASC. FEM. AB C PE ATE'|7 IHíE 35+

IVIaisde36,6 MM CJG

t0l©Sp©Ct3CÍOrGS assistem a programação
da TV Gazeta, por mês

Sendo, que em média, 9^2 MM d©

t©l©Sp©Ct3CÍOr6S acompanham
diariamente a programação.

Fonte; KANTARIBOPE INSTAR / índice Peifll de Audiência, Cobertura e Alcance

Janeiro a Junho/2031

Base Individual: 71.600.700

Oodos projetos poro base 15 RMs



V

o telespectador encontra informações do cotidiano de Sõo Paulo, como

prestação de serviços, urbanismo, problemas nos bairros, lazer gratuito,

direitos do consumidor e sustentobilidade..

O programo, comandado por Regiane Tópias, tem a porticipoçõo do

púbSco através do site, onde pode opínor e comentar sobre as novidades

dos bairros e de outros locais.

4.424.191
Fonte; KANTAR IBOPí

Universo ISmercoctce

Bosedowicilor 25382.100

8ase Indviduat 71382.100

Perfodo; Mor/2022 o Mai/2022

REVISTA
da cidadea

li

46.769
Audiêncicj Domiciliar Cobertura Individual

PERFL

IBOPp.tNSTAS'- C-5P Mor/2073 o Mqí/2023

MAÍC. FEM. áTEl? ?5+
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A proposta paro o cliente PREFEITURA NOVO HORIZONTE consiste em 07 açõo de Pauta Patrocinada no programa

Revista da Cidade,

Na ação de Pauta Patrocinada, um representante da PREFEITURA NOVO HORIZONTE apresentará o Circuito Turístico

de Novo Horizonte, falando sobre os principais pontos da cidade e Ilustrando com VTs*.

•formato a ser definido entre Superintendência de Programaçòo, Comerciat e Cliente

'!i3!4ii5J!Í-í^
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çiA-í:

R$ Mídia

Programa
Regiane TotalTotal Desconto Negociado

Revista da

Cidade
3.196,8031.968.00 3.196,8086.400,00 86.400.00

3.196.8031.968.0086.400,00Total
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Inscritos: 478 mil —<^
72% mulheres

22% 45-54 anos

Média de espectadores únicos por mês: 384 mil

'IL'! ' ~ ' - V A t o cí o C • 'L: a c:

Seguidores: i 43 mil mulheres

^31% 35-44 anos
Média de pessoas alcançadas por post orgânico: ó,2 mil

Estimativa de pessoas alcançadas por post impulsionado com

botão de direcionamento paro site do cliente: 158 mil *

Média de engajamento por post orgânico: 290

Tm t; .'■/.■'wv/, li iSl; J,.i: • ■ ■ /J

Seguidores: 15i mil —<^ 84% mulheres

28% 35-44 anos

Média de pessoas alcançadas por post orgânico: 8,5 mil

Estimativa de pessoas alcançadas por post Impulsionado com

botão de direcionamento para site do cliente: 1 óO mil *

Média de engajamento por post orgânico: 180
httpsjy/www.fgçebpok.corri/revisfodociaodeiv

* Público-alvo: Mulheres, 30-54 anos, Estado de São Paulo, com interesse em Viagem. Turismo e

similares (Estimativa realizado pora Julho/2022)
'a
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Após a exibição na TV, o pauto será hospedada no

Youtube e na Pdaina do Revista da Cidade.

Na descrição, haverá menção da marca como

oferecimento e possibilidade de inclusão de link.

Além disso, na thumb fcopo do vídeo) haverá o logo

do cliente como oferecimento e, no final do vídeo,

possibilidade de inserção do logo a vinheta de

encerramento.
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Youtube

Ji víotüs
I  TVCAZTÍA

Saiba tudo sobre crianças índigo e cristal

'• $w>*ncotoa»c«iwiç*.9ínchcoi csksim.

•Vw4c*rjo»tgC^ft>Beftittt<ont*»»j^utrto jtsuwte- vhifwbvrrM*
(VHMr.SLMfftafcae^K-oyniir

Site 1



REVISTA
da cidade
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Derivação do pauto em Post Estático, com foto de

ponto turístico da cidade*.

Na descrição tiaveró morcocão do @ do prefeitura

da cidade como oferecimento e menção de

parceria poaa, além de possibilidade de

marcação de post coloborotivo com o cliente.

* A foto divulgado deverá ser fornecido pelo cliente e deverá ter outorizoçõo poro

esse tipo de oçõo

3
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Hospedagem do pauto da TV na timeline do

programa.

Na descrição, haverá o menção do @ do cliente,

sugerindo que os seguidores podem visitar a

cidade, além da possibilidade de inserção de link

do site da preteitura.
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EXEMPLO DE HOSPEDAGEM

DE PAUTA DA TV NO FACE

Revjsta di cidade •

S-af.Ki-1; çc< MrO" <d

Sat>e aquele pote de wdro que sobrou por aP Nlojoga ele fora: Vem a fazer urna lusoi

LANTERNA Dt CORAÇÃO com s artesl Cafrrta Camargo (€l»recscorT^adoj você irá
reapTOveitar algo que iria para o lixo e atnda pode se tornar un Itodo presente! ̂ V ̂ara confierir

na mtegia você pode acessar a pauta no nosso sue ! ■ ;.Vf ti k:?;:-- ou clicaiKío
i>o Nnk da nossa bio!® ̂

WATER5A'S:

• Vidre de conserva

• Plástico adesrvc no formate desejado

•.. y/et m«s

k f



■VAIOR15 ííÉATAfORMA > :^%í0^ã tANAL :-ív^ FORMATO

Hospedagem do vídeo veiculado na TV com menção da marca e/ou site
da marca na descrição do Youtube e da Página do Programa, Capa do

Vídeo e opção de Vinheta de encerramento
Youtube e Site Canal e Pagina! nterna Revista da Cidade RS 5.600,00Perene

Post estático, com foto, com oferecimento do cliente e marcação do @
do cliente na descrição, além de menção de parceria paga"

Instagram Revista da Cidade R$ 8.350,00Perene

Hospedagem da pauta da TV, menção do cliente e possibilidade de
inserção do site na descrição**

Facebook Revista da Cidade RS 6.880,00Perene

*; Cada formoto pode ser adquà"ido sepcrodcmente; .;

*• Verbo de Impulsionomento jó inclusa no investimento
TLzI=- '

-ir-

r

.M-mi
"i;
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OBSERVAÇÕES

]. do fechamento do projeto, a TV Gazeta deverá aprovar O briefing e cronograma do conteúdo;

2. E obrigação do controtante disponibilizar informações para execução das ações [links, endereços das redes
sociais, fotos, arquivos em alta definição de logotipos e elementos visuais);

3. As publicações serão produzidas pelo Núcleo de Mídia Digital da TV Gazeta e seguirão o layout e tom de voz já
estabelecidos pelos programas da TV Gazeta:

ízó patò pr

Gazeta:

-5." - Affe,-loto, vídeo, texto,-marcações e # serão aprovados com o contratante antes de serem publicados-;

6. Os posts deverõo conter obrigatoriamente o termo "Publieditorial" no texto da postagem, de acordo com

orientação do Conar, além de mencionar parceria paga, quando a plataforma permitir:

7. Os custos de produção especial de conteúdo não esTão inclusos nos valores dos formatos e, se houver

necessidade, deverão ser orçados ò parte, após reunião de briefing:

íi:"3ÍS'í ■



OBSERVAÇÕES

8. Se houver participação espedo! de colaborador nas ações digitais, o cachê deverá ser negociado ò parte:

9. O contratante terá direito o 01 (uma) alteração, caso o conteúdo produzido não esteja de acordo com o

briefing negociado;

10. A TV Gazeta não estará obrigado a refazer o conteúdo por falta de informação, por parte do contratante:

que deveria ser indicada e/ou mencionada antes da produção do conteúdo:

11. Fica desde já autorizada a marca contratante, o direito de repostar o(s) post(s| 01 (uma) única vez a título de
divulgação dois) post(s) efetuado(s), em suas redes sociais próprias, sendo o mesma realizada até 24 (vinte e quatro)
horas após-o(s) postas) serem publicado(s). A repostagem deverá ter caráter de divulgação, não podendo conter - - -
conotação publicitária e legenda alterada;

12. Caso esteja contemplado na negociação, o impulsionamento poderá ser feito nas redes sociais do contratante,
com a operação sendo feita pelo próprio cliente, de acordo com o período de velculoção, sendo proibido o uso de
imagem dos apresentadores da TV Gazeta nessas ações específicas:



OBSERVAÇÕES

13. o número de alcance das redes sociais dos programas da TV Gazeta é uma estimativa e pode variar de acordo

com as mudanças nos algoritmos das redes sociais:

14. A estimativa de pessoas alcançadas por post impulsionado pode variar de acordo com a segmentação e

mudança nos algoritmos das redes sociais:

15. Não realizamos iogin ou cadastro de contas da TV Gazeta em plataformas de alcance para terceiros.

QA)P<r: G s /iXX)s -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE T"

PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 ? ? ̂1
CNPJ: 45.152.139/0001-99 ' . J

Página,-cl -/

Solicitação de Compra de Materiais ou Serviços

Descrição Data Emissão

03039/22 Ref. a apresentação do Município de Novo Horizonte em transmissão ao vivo, com veiculaçâo 04/07/2022
Responsável Data Abertura Data Encerramento

FERNANDO RUEDAS CUELHAR 04/07/2022 04/07/2022

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade / Setor: TURISMO

Centro de Custo : MANUT DA DIRETORIA DE TURISMO

Observação Ref. a apresentação do Município de Novo Horizonte em transmissão ao vivo, com veícuiação de vídeo institucional e inclusão de
conteúdo em meios de comunicação (site, revistas ou jornais).

Fornecedor 10446 CARLOS CÉSAR PINHEIRO - ME

Endereço R PROFESSOR WOLFRANG WEHINGER Complemento

Bairro SANTA CRUZ Fone Fax

CNPJ 08.332.127/0001-10 E

Cód. Produto Descrição do Produto Unidade Qtde Vir Unitário Vir Total
Descrição Detalhada do Produto Observação

028.001.001 PRESTACAO DE SERVIÇOS
SERV. 1 3.000,00 3.000.00

Total Cotado 3000,00

Total Geral

3000,00

fsito Municipal

i^ÒÍááíáa-
Secretário Requísitante

Fioriili Software - (Compras Web (9.21.25.2244))
04/07/2022 08:43 Usuário; Andrs Luis Rodrigues Júnior



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Estado de São Paulo

Procuradoria Jurídica

Proc. 834/2022

Fls. 02: em relação ao questionamento, informamos que a proibição de

propaganda institucional nos três meses que antecedem a eleição é restrita aos agentes públicos

das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Sobre a matéria, prevê a

Lei Federal n° 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as

seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades

entre candidatos nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham

concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,

estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da

administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade

pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

§ 3° As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c. aplicam-se

apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos

estejam em disputa na eleição.

Assim, não existindo pleito municipal no ano de 2022, não há

impedimento na lei eleitoral para contratação do serviço requerido.

Novo Horizonte/SP, 06 de julho de 2022.

o

erolez

urídico



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Centro - Tel. (17) 3543-9003 / 3543-9000 Çtpy
CNPJ N.° 45.152.139/0001-99 • e-mail: adminístracao@novohonzonte.sp.gov.br '

PROCESSO 834/2022

INTERESSADO: DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Retornamos o presente processo à Divisão de Compras,
tendo em vista parecer da Procuradoria Juridica fls. 38.

Diretoria Administrativa, 08 de julho de 2022.

fvLi u •/



PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

PMNH Folha

À Diretoria de Despesa e Orçamento

Solicito a reserva dos recursos orçamentários existentes no
orçamento geral do Município, para ocorrerem as despesas com a
CONTRATAÇÃO pretendida na REQUISIÇÃO EM ANEXO, para o
fiel cumprimento ao artigo 14 de Lei Federal n° 8666, de 21 de Junho
de 1993 e alterações posteriores, cujo valor estimado é da ordem de:
R$ 3.000,00 conforme Informações de requisitante (orçamento
anexo).

Divisão de Compras, 11 de Julho de 2022

Eliara A. Sigoli Martins
Chefe da Divisão de Compras e Almoxarifado



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclydes C.Cas 185

45152139/0001-99 Exercido: 2022

PM/sl H Folha

N.o í| [

em: 11/07/2022 10:49

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA
N° 1071

Ficha N® : 804 Processo N® :

Unidade : 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional : 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Cotação: Responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo:

Saldo Inicial

25.000,00

Alteração (+)

^460,28

Centro de Custo:

Alteração (-)

-7.800,00
Empenhado

58.610,38

Saldo Atual

3.049,90

Data Histórico

11/07/2022 RESERVA PARA SERVIÇOS DE VEICÜLAÇÃO DE VÍDEO INSTTTUaONAL DO MUNICÍPIO
DE NOVO HORIZOMTE - DISPENSA 60/2022.

VALOR DA RESERVA 3.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00
RESERVA REFORÇADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 3.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 49,90

Lctícia do Prado Tomazela
Chefe da Divisüo de Empenhos

CPF: 369.538.358-50



AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA/ÍNEXIGIBIL

FABIANO DE MELLO BELENTANt, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, no uso de suas
atribuições legais, com base no Art. 26 da Lei Federal n° 8666/93, e a vista da solicitação e
justificativa da Diretoroia Municipal de Turismo, através de seu Diretor, Sr. Fernando Ruedas
Cuelhar, com referência ao processo licitatório abaixo indicado:

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Processo:

Controle:

196/22 Tipo: DISPENSA
60 Data da Abertura: 11/07/2022

OBJETO:

Prestação de serviços para veiculação de vídeo institucional do Município de Novo
Horizonte e inclusão de conteúdos em meios de comunicação (sites, revistas ou jornais),
conforme especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

RESOLVE

AUTORIZAR o presente processo de dispensa/inexigibilidade, conforme segue o
"Demonstrativo dos itens adquiridos/contratados", por SETOR ORÇAMENTÁRIO,
empresa:

DIGQ

028.00 .0

10446

DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SER
;/FORNECEDOR P

/UNIDADE QUANTID,
VALOR ADÈ

PRESTACAO DE SERVIÇOS

CARLOS CÉSAR PINHEIRO - ME

CNPJ: 08.332.127/0001-10

R PROFESSOR WOLFRANG WEHINGER, 168 - SANTA

CRUZ, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15014-130

UNITARI -VALOR

O  TOTAL

SERV.

3.000,00 3.000,00

Novo Horizonte) 2022

FABIA )E]MELLO BEEENTANI
Pr^eito Municipí

itíiü



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CGC/MF N." 45.152.139/0001-99 Emancipado

PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 - CENTRO - NOVO HORIZO

FONE/FAX (17)3543 9019 CEP: 14.960-000

28/'^Ó/^

PARA

DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

DA

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

REF. AO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 196/2022

Tem esta a finalidade de encaminhar a essa Diretoria de Despesa e Orçamento, os
documentos abaixo relacionados, relativos à dispensa acima, para que possa Vossa
Senhoria providenciar o EMPENHO da despesa e o TERMO DE CIÊNCIA do Processo
no Sistema Audesp.

Divisão de Compras e Almoxarifado, 11 de Julho de 2022

ELIARA A. SIGOLI MARTINS
Chefe da Divisão de Compras



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclydes C.Cas 185 45152139/0001-99

NOTA DE EMPENHO N- 9845 FICHA 804 DATA 11/07/2022

p M N H Foh

PROCESSO 196

rA DE EMPENHO

9845

REQUISIÇÃO N®

LICITAÇÃO DISPENSA 0060/22 000196/22 DOCUMENTO VENCIMENTO

NOME CARLOS CÉSAR PINHEIRO - ME

ENDEREÇO R PROFESSOR WOLFRANG WEHINGER

08.332.127/0001-10

SAO JOSE DO RIO PRETO

CÓDIGO 10446

Fonte de Recurso

0  Recursos nac Destinados a Contraps

01 TESOURO

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Ref. a prestação de serviços para veicuíaçâo de vídeo institucional
do Município de Novo Horizonte e inclusão de conteúdos em meios
de comunicações (sites, revistas ou jornais), conforme
especificações constantes no Termo de referência em anexo. Proc.
licitatório n"! 96/22 - Dispensa n°60/22

VALOR TOTAL

Bruto

3.000,00

Desconto

0,00

OR - Ordinário
Líquido 3.000,00

02

02 16 00

3.3.90.39.88

04.122.0021.2050.0000

CLASSIFICAÇÃO OA DESPESA EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO

dotaçAo EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

61.660,28 58.610,38

II

3.000,00 49.90

VALOR A SER PAGO R$

três mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

DANIELEM FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO

CRC- n" 1SP287199/0-9

Roberta Cristina Costa RoOiguas
Agente Atftninistrativo

Cpf: 48822776895
FABIANO DE MELLO BELENTANI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF. 177 931 788-31

ORDEM DE PAGAMENTO:
RENATO TOMAZELA

DIRETOR DE FINANÇAS
CRC n®1SP316922yO-0

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

TALITA M. LEAL GlOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos

RECIBO

RECEBI(EMOS) 0 VALOR CONSTANTE OESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.M5.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO NoVoHorízÓhte

IFollin

Novo Horizonte. 11/07/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N® 196/22
DISPENSA 60

OBJETO: Prestação de serviços para veiculaçâo de vídeo institucional do Município de Novo
Horizonte e inclusão de conteúdos em meios de comunicação (sites, revistas ou jornais),
conforme especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

ORDEM DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas
apresentadas a licitação acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal AUTORIZOU, em favor
dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer,
dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida licitação conforme Relação em
Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 62 da Lei
Federal n" 8.666/93, substituído pela NOTA DE EMPENHO.

Sem mais para o momento, firmamos mui,

Atenciosamente,

ELIARAA. SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISAO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

CARLOS CÉSAR PINHEIRO - ME

R PROFESSOR WOLFRANG WEHINGER

SAO JOSE DO RIO PRETO
^ 10446,

Item Código
CARLOS CÉSAR PINHEIRO - ME

CNPJ: 08.332.127/0001-10

R PROFESSOR WOLFRANG WEHINGER.
168 - SANTA CRUZ, SAO JOSE DO RIO
PRETO-SP, CEP: 15014-130

Descrição do Produto/Serviço
028.001.0 PRESTACAO DE SERVIÇOS

01

Total do Proponente

Unidade Quantida

de

Valor

Unitário

Valor

Total

SERV. 3.000,00 3.000,00

3.000,00


