ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2017
CONCORRÊNCIA N. 001/2017

OBJETO: Contratação de 01 (uma) agência de publicidade para prestação de serviços
de natureza contínua nos setores de publicidade e propaganda para executar um
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens
ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral,
interno (endomarketing) e externo. Como atividades complementares, os serviços
especializados pertinentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o públicoalvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações
publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas; à produção e à
execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à criação e ao
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, redes sociais,
em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das
mensagens e das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento
e execução em ações de comunicação.

DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 22/05/2017 ÀS 08:00 HORAS.

PREÂMBULO
1–

DO OBJETO

2–

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3–

DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

4–

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

5–

DO CONTEÚDO DA PROPOSTA TÉCNICA PLANO DE COMUNICAÇÃO

(Envelopes 1, 2)
6–

DO CONTEÚDO DA PROPOSTA TÉCNICA CONJUNTO DE INFORMAÇÕES
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7–
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11 – DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
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DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ANEXOS
ANEXO 1 - “BRIEFING”
ANEXO 2 - PLANILHA DE PREÇOS SUJEITOS À VALORAÇÃO
ANEXO 3 - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO 4 - GLOSSÁRIO
ANEXO 5 - DECLARAÇÃO DE MENOR
ANEXO 6 - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS
ANEXO 7- DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONCORRÊNCIA N. 001/2017 – PREFEITURA DE AQUIDAUANA
O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS, através da Comissão Permanente de Licitação CPL, designada pelo Decreto n° 016/2017, de 07 de Março de 2017, torna público que no
dia 22/05/2017, às 08:00 horas, na Rua Luiz da Costa Gomes, n 711, Bairro Cidade Nova,
Aquidauana – MS, CEP 79.200-000, aos cuidados da Núcleo de Licitações e Contratos,
realizará procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo “técnica e
preço”, autorizada no Processo Administrativo nº 25/2017, para prestação de serviços
descritos neste Edital, realizados na forma de execução indireta, sob o regime de
empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 12.232/2010, e, de forma complementar,
da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores. A presente licitação reger-se-á,
subsidiariamente, no que couber, ainda, pela Lei Federal nº 4.680, de 18 de junho de 1965,
pelo Decreto Federal n.º 57.690, de 1.º de fevereiro de 1966, parcialmente alterado pelo
Decreto n.º 4.563 de 31 de dezembro 2002, pelo Decreto Estadual nº 12.365, de 3 de julho
de 2007, pelas Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo Conselho Executivo
das Normas-Padrão, reconhecidas como aplicáveis pelo Decreto n. 4.563, de 31 de
dezembro de 2002, pelo Código Nacional de Auto Regulamentação Publicitária, editado pelo
CONAR - Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que, mesmo desprovido
de força legal, é admitido como instrumento de disciplina ética das atividades de
propaganda no País, guardando-se a possibilidade de discussão de casos que se mostrem
passíveis de novos entendimentos entre as partes e, por fim, pelo Código de Ética dos
Profissionais de Propaganda.
1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de 01 (uma) agência de publicidade
para prestação de serviços de natureza contínua nos setores de publicidade e propaganda
para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo
o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, interno
(endomarketing) e externo. Como atividades complementares, os serviços especializados
pertinentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de
divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados
das campanhas realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos
publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, redes sociais, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos
efeitos das mensagens e das ações publicitárias no assessoramento e apoio no
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desenvolvimento e execução em ações de comunicação.
1.2 - As agências não poderão subcontratar outra agência de propaganda para a execução
de serviços previstos no subitem 1.1, que lhe sejam afetos nos termos do art. 72, da Lei nº
8.666/93.
1.3 - As agências contratadas atuarão por ordem e conta da Prefeitura de Aquidauana, em
conformidade com o art. 3º, da Lei nº 4.680/65, na contratação de:
a) veículos e outros meios de divulgação para compra de tempo e espaços publicitários,
sem qualquer restrição de mídia;
b) fornecedores de serviços de produção especializados ou não, necessários para a
execução das peças, campanhas e demais materiais conexos.
1.4 - As despesas decorrentes deste Contrato, para um período de 12 (doze) meses, estão
estimadas em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
1.5 - Serão consideradas classificadas 01 (uma) participante cuja proposta obtiver a maior
pontuação na Nota Final, cumprindo os limites mínimos de pontuação, as demais ficarão
previamente qualificadas. Em havendo a desclassificação ou rescisão de contrato com a
agencia classificada ou outra necessidade legal, será convocada na ordem de classificação
à próxima agência para assinar o contrato de agência fornecedora.
2– DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderá participar desta Concorrência a licitante que atender a todas as condições deste
edital e apresentar os documentos nele exigidos e que seja certificada pelo Conselho
Executivo das Normas Padrão - CENP conforme dispõe o artigo 4º, da lei n. 12.232/10 e
esteja com seu Certificado de Qualificação Técnica em vigor.
2.1.1 - Atenderem à definição de agência de propaganda, segundo a Lei Federal n.º 4.680,
de 18 de junho de 1965, e do Regulamento aprovado pelo Decreto Federal n.º 57.690, de 1º
de fevereiro de 1966, alterado pelo Decreto Federal n.º 4.563/2002, apresentando para isso
Declaração que a licitante é filiada ou associada ao Sindicato das Agências de Propaganda
de sua base territorial ou Associação Brasileira de Agências de Publicidade - ABAP;
2.2. Não poderá participar desta licitação a licitante:
a) que estiver cumprindo suspensão temporária do direito de participar de licitação ou
estiver impedida de contratar com o (órgão/entidade licitante);
b) cuja falência tenha sido decretada ou que estiver em concurso de credores, em
processo de recuperação extrajudicial ou judicial, ou em processo de liquidação,
dissolução, cisão, fusão ou incorporação;
c) que tenha sido considerada como inidônea, por órgão, entidade ou sociedade
integrante da Administração Pública, direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
d) estrangeira que não funcione no País;
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e) cujo Envelope nº 1:
e1) apresente em sua parte externa a identificação da licitante ou marca, sinal, etiqueta
ou outro elemento que possibilite a identificação da licitante antes da abertura do
envelope de nº 2;
e2) esteja danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos nele
acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante antes da abertura do
envelope nº 2;
f) que estiver reunida em consórcio;
g) cujos sócios, controladores, dirigentes, administradores, gerentes ou empregados
pertençam aos quadros da Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS;

3– DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
3.1.
Para fins de credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação, a
proponente deverá enviar um representante munido de documento que o credencie à
participação, respondendo este pela Representada, devendo ainda, no ato da entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
3.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa que comparecer ao local,
deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo,
estatuto, contrato social ou documento equivalente da eleição de seus administradores,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas,
conforme o caso além do Certificado de Qualificação Técnica, válido na data de
abertura, expedido pelo CENP - Conselho Executivo de Normas-Padrão;
b) Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de
procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da proponente, acompanhado do correspondente documento, no mínimo com os
poderes constantes do modelo que constitui o Anexo II, dentre os indicados no subitem
acima que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.2.1. A participação de representante da empresa não credenciado, na forma deste edital,
não implica na inabilitação da mesma, mas impede o representante de discordar ou de se
manifestar contra as decisões tomadas pela Comissão.
3.3. O não comparecimento de qualquer dos participantes na reunião em que serão

recebidos os envelopes de documentação e de propostas não impedirá que ela se realize,
ocasião em que será aberto o prazo recursal na forma da Lei.
3.4. As empresas interessadas que desejarem participar desta licitação deverão comparecer

no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, para entregar à COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO os envelopes fechados e indevassáveis, conforme
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estabelecido no item 4 deste edital.
4– DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. As Propostas de Técnica e de Preço deverão ser apresentadas à Comissão
Permanente de Licitação em envelopes distintos e separados, todos fechados, os quais
deverão ser identificados com as informações abaixo previstas.
4.1.1. A Proposta Técnica deverá ser acondicionada em 03 (três) envelopes distintos, a
saber:
a) Plano de Comunicação Publicitária – Via não Identificada – art. 6º, IV: Envelope
n.º 1. ESTE ENVELOPE SERÁ FORNECIDO PELA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO;
b) Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada – art. 6º, IV: Envelope n.º 2;
c) Conjunto de Informações – Via Identificada – art. 6º, IV: Envelope n.º 3.
4.1.1.1. A PROPOSTA TÉCNICA: PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA VIA NÃO
IDENTIFICADA, deverá conter: Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária,
Ideia Criativa e Estratégia de Mídia. Este envelope NÃO PODERÁ TER NENHUMA
IDENTIFICAÇÃO NA PARTE EXTERNA, para preservar o sigilo quanto à autoria do Plano
de Comunicação Publicitária, até a abertura do Envelope nº 2.
4.1.1.1.2. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO só aceitará o PLANO DE
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA VIA NÃO IDENTIFICADA se estiver acondicionado no
Envelope nº 1, fornecido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
4.1.1.1.3. O PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA VIA NÃO IDENTIFICADA deverá
ser redigido em conformidade com o subitem 5.3.
4.1.1.1.4. As tabelas, gráficos e planilhas do subquesito “Estratégia de Mídia” poderão ter
fonte Arial, com tamanho habitualmente utilizado nesses documentos.
4.1.1.1.5. O PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA VIA NÃO IDENTIFICADA não
poderá conter informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que permita a
identificação de sua autoria.
4.1.1.1.6. O Envelope n.º 1 deverá ser retirado pelas licitantes no seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de Aquidauana – MS, Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua
Luis da Costa Gomes, n. 711, Bairro Cidade Nova, Aquidauana-MS, CEP 79.200-000, das
08h00min às 12h30min, a partir do dia 20/04/2017.
4.1.1.2. O PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA VIA IDENTIFICADA deverá ser
apresentado no Envelope nº 2, assim devidamente identificado, mediante aposição de
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etiqueta, conforme abaixo:
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CONCORRÊNCIA N.º 001/2017
ENVELOPE N.º 2
PROPOSTA TÉCNICA – PLANO DE COMUNICAÇÃO: (Raciocínio Básico, Estratégia de
Comunicação, Publicidade e Estratégia de Mídia)
Razão Social da Licitante:
CNPJ/MF
4.1.1.3. O Envelope n.º 2 será providenciado pela licitante e poderá ser constituído de
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às
informações de que trata, até a sua abertura.
4.1.1.4. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, sem os exemplos de
peças que ilustram a “Ideia Criativa”, deverá constituir-se em uma cópia da via não
identificada, com a identificação da licitante, e deve ser datado e assinado na última página
e rubricado nas demais por quem detenha poderes de representação legal da licitante, na
forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado.
4.1.1.5. O Conjunto de Informações (Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de
Soluções de Problemas de Comunicação) será informado no Envelope n.º 3, assim
identificado, mediante aposição de etiqueta, conforme abaixo:
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CONCORRÊNCIA N.º 001/2017
ENVELOPE N.º 3
PROPOSTA TÉCNICA - CONJUNTO DE INFORMAÇÕES: (Capacidade de Atendimento,
Repertório e Relatos de Solução de Problemas de Comunicação)
Razão Social da Licitante:
CNPJ/MF
4.1.1.5.1. O Envelope n.º 3 será providenciado pela licitante, e poderá ser constituído de
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às
informações de que trata, até a sua abertura.
4.1.1.5.2. O Envelope n.º 3 e os documentos nele condicionados (Capacidade de
Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação) não
poderão ter qualquer informação, marcas, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que
conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via não Identificada e que permita a
identificação de sua autoria, antes da abertura do envelope n.º 2.
4.1.2. A Proposta de Preços deverá ser acondicionada no Envelope n.º 4 assim
identificado, mediante aposição de etiqueta:
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CONCORRÊNCIA N.º 001/2017
ENVELOPE N.º 4
PROPOSTA DE PREÇO
Razão Social da Licitante:
CNPJ/MF
4.1.2.1. O Envelope n.º 4 será providenciado pela licitante e deverá ser inviolável quanto às
informações de que trata até sua abertura.
4.1.2.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, ter
suas páginas numeradas sequencialmente e ser redigida em língua portuguesa, com
clareza, sem emendas ou rasuras, conforme modelo do ANEXO 3, por quem detenha
poderes de representação legal da licitante, na forma de seus atos constitutivos,
devidamente identificado.
4.2. Todos os conjuntos dos Documentos e Propostas deverão ser apresentados em
formato A4, podendo ser utilizado qualquer meio de fixação dos documentos que permita
seu fácil manuseio, sem riscos de desprendimento ou perda. Os documentos e propostas
deverão ser apresentados sequencialmente de acordo com o Edital e todas as folhas
deverão ser numeradas, em ordem crescente, apresentando ao final, o Termo de
Encerramento, declarando-se o número de páginas que o compõe e firmado pelo
representante legal da empresa participante.
5– DO CONTEÚDO DA PROPOSTA TÉCNICA PLANO DE COMUNICAÇÃO
(ENVELOPES 1 e 2)
5.1. A Proposta Técnica consistirá em quatro quesitos:
5.1.1 O Plano de Comunicação Publicitária - via não identificada - consistirá de impressos
em papel sulfite tamanho A4 (210 x 297mm), sob a forma de layout, roteiro, storyboard,
tabelas e textos de tipologia Arial, tamanho 12, sem condensação, entrelinhamento simples
e sem espaço no título e parágrafo, e será composta de quatro quesitos:
I - Raciocínio básico, sob a forma de texto de no máximo 02 (duas) páginas, que
apresentará um diagnóstico das necessidades de comunicação publicitária da Prefeitura de
Aquidauana, a compreensão do proponente sobre o objeto da licitação e os desafios de
comunicação a serem enfrentados;
II - Estratégia de comunicação publicitária, sob a forma de texto de no máximo 02 (duas)
páginas, que indicará e defenderá as linhas gerais da proposta para suprir o desafio e
alcançar os resultados e metas de comunicação desejadas pela Prefeitura Municipal de
Aquidauana - MS;
III - Ideia criativa, sob a forma de exemplos de peças publicitárias, que corresponderão à
resposta criativa do proponente aos desafios e metas por ele explicitados na estratégia de
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comunicação publicitária, sendo uma peça em 01 (uma) página para cada um dos seguintes
meios, totalizando 05 (cinco) páginas:
a) Jornal ou Revista: layout;
b) Outdoor: layout;
c) TV: storyboard;
d) Rádio: Spot ou Jingle: roteiro.
e) Banner para internet
IV - Estratégia de mídia, em que o proponente explicitará e justificará a estratégia e as
táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação publicitária por
ele sugerida e em função da verba disponível indicada no instrumento convocatório,
apresentada sob a forma de textos de no máximo 04 (quatro) páginas, permitida a inclusão
de tabelas, gráficos, planilhas e quadro resumo que identificarão as peças sugeridas na
Ideia Criativa a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas quantidades, inserções
e custos nominais de produção e de veiculação, sem inclusão no limite máximo de páginas
fixadas.
V - Na simulação de que trata o item 5.1. IV:
a) os preços de mídia devem ser os de tabela cheia dos veículos;
b) deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos
veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n.º 4.680/65;
c) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços
de fornecedores.
5.1.2. – Exclusivamente na elaboração das tabelas, planilhas e gráficos integrantes do plano
de mídia, os proponentes poderão utilizar os tamanhos da fonte tipográfica Arial que
julgarem mais adequados para sua apresentação.
5.2. - O Plano de Comunicação Publicitária previsto no item 5.1. será apresentado em 2
(duas) vias, uma sem a identificação de sua autoria em invólucro padronizado fornecido
previamente pela Prefeitura de Aquidauana, e outra com a identificação, conforme o item
4.1.1.2;
5.2.1. - A via identificada do Plano de Comunicação Publicitária terá o mesmo teor da via
não identificada, sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa.
5.3. - Será vedada a aposição, ao invólucro e conteúdo destinado às informações da via não
identificada do Plano de Comunicação Publicitária, de qualquer marca, sinal, etiqueta,
palavra ou qualquer outro elemento que possibilite a identificação do seu proponente/autor
antes ou depois da abertura do invólucro 01; ela deverá ser apresentada da seguinte forma,
não podendo ultrapassar as 13 (treze) páginas previstas no Edital referentes aos seus itens
5.1 I, II, III e IV:
• em papel A4, 90 g, branco;
• com espaçamento de 2 cm nas margens direita, esquerda, superior e inferior, a partir
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da borda;
• sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes;
• com textos justificados;
• com espaçamento “simples” entre linhas;
• com texto em fonte “arial”, tamanho 12 pontos;
• com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior
direito;
• sem grampo;
• sem identificação da licitante.
5.4. - Será desclassificado a licitante que descumprir o disposto neste item 5.3.
5.5. A critério da Prefeitura Municipal de Aquidauana, a campanha publicitária da proposta
vencedora poderá ou não vir a ser produzida e veiculada, com ou sem modificação, na
vigência do Contrato.
6– DO CONTEÚDO DO CONJUNTO DE INFORMAÇÕES (ENVELOPE 3)
6.1. O Conjunto de Informações consistirá nos quesitos, Capacidade de atendimento (6.1.2)
e Repertório e Relatos de Soluções (6.1.3):
6.1.1 O invólucro de nº 03 deverá conter a Proposta Técnica - Conjunto de Informações, em
uma única via, que deverá ser datada e assinada pelo representante da Licitante com a
indicação no encerramento da quantidade de páginas que a compõem; consistirá de um
caderno impresso em papel sulfite tamanho A4 (210 x 297mm), composto de textos - utilizar
tipologia arial, tamanho 12. Deverá conter informações destinadas a avaliar a capacidade de
atendimento do proponente e o nível dos trabalhos por ele realizados para seus clientes e
compor-se-á de 02 (dois) quesitos:
6.1.2. Capacidade de Atendimento (em textos e/ou fotos):
I. Em no máximo 10 (dez) páginas, a licitante apresentará:
a) Currículos com a quantificação e qualificação dos profissionais que serão postos à
disposição da linha de atuação, de maneira discriminada, por setor da agência licitante (no
mínimo: atendimento, arte, redação, mídia, planejamento, produção);
b) Descrição das instalações físicas e do instrumental técnico de que dispõe a licitante para
atender a presente licitação;
c) Sistemática de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem cumpridas pelo
setor de atendimento da licitante, na execução do contrato, incluídos os prazos máximos a
serem cumpridos em condições normais de trabalho para a criação de campanha, criação
de peças avulsas, produção de publicidade legal e elaboração de plano de mídia;
d) Relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante nos últimos 03 (três)
anos, com a especificação do período de atendimento de cada um deles;
e) A Comissão Permanente de Licitação poderá visitar, a qualquer momento, a empresa
licitante para confirmação de suas informações.
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f) Não serão aceitos, no item 6.1.2 da alínea a) até d), anexos especiais tais como portfólios
impressos ou eletrônicos descrevendo atividades além das formas solicitadas.
e) Apresentarem os documentos aqui exigidos e não estiverem em falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou que tenham sido declaradas inidôneas por força da Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, em qualquer esfera administrativa do Poder Público.
6.1.3. Repertório e Relatos de Soluções (em textos e/ou fotos, layouts e mídias CD/DVD)
I. Apresentação de 5 (cinco) campanhas (cases), produzidas e veiculadas pela licitante, sob
a forma de peças e respectivas memórias técnicas (contendo indicação do nome do cliente,
título, ficha técnica e a indicação de pelo menos 02 - dois - veículos que a divulgaram:
devendo ser entre Jornal ou Revista, Outdoor, TV e Rádio), nas quais se incluirão
apresentações do problema, solução e resultados em forma de texto de no máximo 02
(duas) páginas para cada campanha, devendo ser de clientes distintos;
II. A licitante deverá apresentar necessariamente, anexo, as peças que integraram a
campanha, sendo uma peça para cada um dos meios divulgados (no mínimo, as peças dos
dois veículos exigidos no item 6.1.3.I);
a) As peças devem ser colocadas após as duas páginas do texto descritivo do
repertório/case; não serão aceitos textos explicativos acompanhando as peças em
questão, a não ser as palavras indicando do que se tratam (ex: Jornal ou Revista,
Outdoor, TV, Rádio, Internet, Mídia Impressa Etc).
b) Não há limite de páginas para as peças que ilustram/compõem o repertório, apenas
para o texto descritivo do case.
III. Além dos cases, a licitante deverá apresentar 6 (seis) peças isoladas produzidas para
clientes diferentes (sendo uma para cada: Jornal, Revista, Outdoor, TV, Rádio e Internet),
devendo ser apresentada uma ficha técnica sucinta, com um texto de no máximo dez linhas
do problema que cada peça se propôs a resolver e menção de pelo menos um veículo /
espaço que a divulgou /exibiu / expôs (não sendo permitido material de distribuição interna.
A divulgação/exibição/exposição deverá sempre ser através de mídia de massa).
IV. Vídeo deverá ser fornecido em forma de CD ou DVD; spot e/ou jingle em CD; outdoor,
anúncio de revista, anúncio de jornal e internet/banner em layouts com textos legíveis;
V. Não serão aceitos trabalhos que configurem apresentação de materiais especulativos,
condenados pela Legislação da Propaganda, nem mesmo a título de exemplo ou sugestão.
VI. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer momento, aos clientes
citados nos cases ou nas peças apresentadas no repertório, confirmação desses trabalhos.
VII. As campanhas não podem referir-se a trabalhos solicitados e/ou aprovados pela
Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS.
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6.2. Os profissionais indicados na alínea “a”, Inciso “I” subitem 6.1.2 Capacidade de
Atendimento, deverão estar à disposição para prestação de serviço, caso a licitante seja
classificada.
6.3. A critério da Prefeitura de Aquidauana, as campanhas publicitárias das propostas
vencedoras poderão ou não vir a ser produzidas e veiculadas, com ou sem modificações, na
vigência do contrato.
7– DA REMUNERAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. O valor estimado para a execução do Contrato dar-se-á pelas dotações orçamentárias
da Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS e dos demais órgãos integrantes da
Administração que detenham rubricas em seus respectivos orçamentos para os fins
previstos no presente Edital, com seus próprios recursos.
7.1.1. O valor dos serviços será orçado pela contratada em cada caso, em função dos
custos respectivos, obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua
compatibilidade com os preços de mercado, e serão submetidos à apreciação do
gerenciador do respectivo contrato da Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS, que
decidirá quanto à sua aprovação.
7.1.2. A execução desses serviços será remunerada originalmente na forma abaixo,
levando-se em consideração os eventuais descontos e repasses concedidos pelas
Licitantes, na forma apresentada na Proposta de Preço:
7.2. A Proposta de Preços será apresentada mediante preenchimento da Planilha de
Preços, sujeitas à Valoração, e deverá ser apresentada conforme descrito nas alíneas “a” e
“b” abaixo descritas, compreendendo:
a) Percentual de desconto sobre os custos internos baseados na tabela de custos
referenciais do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do
Sul (SINAPRO/MS), limitados a 50% (cinquenta por cento);
b) Percentual de honorários pertinentes à supervisão de produção externa serviços de
terceiros: Taxa de agência pela remuneração de no máximo de 10% (dez por
cento) sobre o custo de produção realizada por terceiros ou custo efetivo dos
serviços e suprimentos contratados.
7.3. Caso alguma participante conceda desconto ou proponha honorários acima dos limites
estabelecidos, será desclassificada.
7.4. - Os serviços de mídia como planejamento e distribuição aos veículos serão
remunerados à Agência vencedora mediante o “desconto padrão” de 20% de acordo com o
Parágrafo Único do art. 11, da Lei n° 4.680/65 e Normas-Padrão da Atividade Publicitária,
editada pelo CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão.
7.4. A licitante deverá apresentar declaração, anexa na Proposta de Preços, na qual:
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7.4.1. Tratará a questão dos direitos autorais, estabelecendo a cessão total e definitiva dos
direitos patrimoniais de uso das ideias (incluídos os estudos, análises e planos), peças,
campanhas e demais materiais de publicidade de sua propriedade, concebidos, criados e
produzidos em decorrência do contrato que vier a ser firmado, sem qualquer remuneração
adicional ou especial, mesmo após a vigência do Contrato.
7.4.2. O compromisso de sempre negociar as melhores condições de preço, para os direitos
de imagem de som e de voz (atores e modelos) e sobre obras consagradas, nos casos de
utilização e ou possível reutilização em peças publicitárias para a Prefeitura Municipal de
Aquidauana – MS.
7.5.3. - Garantirá a transferência a Prefeitura Municipal de Aquidauana – MS, de toda e
qualquer vantagem obtida nas negociações de preços e/ou condições de pagamento junto a
Veículos e a Fornecedores.
7.6. - A Comissão Permanente de Licitação não considerará as propostas que não
atenderem a todas as exigências deste edital e às condições da licitação.
7.7. - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe
assistirá o direito de pleitear, na vigência do Contrato, nenhuma alteração sob a alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto, e deverá ser apresentada, de no mínimo, em
conformidade com o estabelecido no Anexo III.
8– DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1. Somente as licitantes classificadas no julgamento final das Propostas Técnica e de
Preços apresentarão os documentos relativos à habilitação (Envelope nº 5), consistentes
em:
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CONCORRÊNCIA N.º 001/2017
ENVELOPE N.º 5
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Razão Social da Licitante:
CNPJ/MF:
8.1.1. Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedade comercial e no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova
de eleição da diretoria em exercício; ou ainda
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
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expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.
8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com
o objeto licitado;
b1) A comprovação do cadastro do contribuinte municipal poderá ser feita por meio
do Alvará do exercício vigente.
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação dos
seguintes documentos:
c1) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeito, de Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União ou Certidões Individuais até
a expiração de seu prazo de validade.
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por lei, mediante os seguintes
documentos:
d1) Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, (específica), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma
da Lei;
d2) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pelo órgão competente,
da localidade de domicilio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei.
d3) Poderá a empresa apresentar a Certidão Unificada Tributos Federais e INSS
em conformidade com Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751/14 da SRF, em
substituição as alíneas “c1” e “d1”.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais)
emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa
proponente na forma da Lei.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (CND de Tributos Municipais)
emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa
proponente na forma da Lei.
g) Prova de inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei
12.440/2011).
8.1.3 Qualificação Técnica:
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica da licitante, emitido(s) por entidade da
Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa
privada que comprove, de maneira satisfatória, a aptidão para desempenho de
atividades pertinentes ao objeto a ser licitado.
a1) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo
empresarial da empresa proponente.
a2) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da
empresa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa
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b)

c)

d)

e)

f)

proponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que
seja sócio da empresa proponente.
Comprovante de registro ou inscrição da licitante na entidade profissional
competente: Sindicato das Agências de Propaganda de sua base territorial ou
Associação Brasileira de Agências de Publicidade – ABAP, para atendimento do art.
30, inciso I, da Lei 8.666/93.
Declaração de que não será repassado a Prefeitura Municipal de Aquidauana – MS,
Gerências Municipais, Autarquias, Fundações, Fundos, o pagamento de tributos e
outros encargos;
Declaração de que os pagamentos (efetuados) pela Prefeitura Municipal de
Aquidauana - MS dos serviços de produção, da própria agência, dos fornecedores e
dos veículos, serão realizados após a entrega dos serviços e/ou término da
veiculação a partir da entrega dos comprovantes de veiculação e/ou protocolo de
entrega dos serviços emitidos pelas Gerências Municipais, Autarquias, Fundações,
Fundos, que solicitaram os serviços, sempre condicionado às exigências
estabelecidas no presente Edital;
Declaração de que a Agência se compromete a reverter à Contratante parcela do
“Desconto de Agência” a que faz jus, observados os parâmetros contidos no Sistema
Progressivo de Serviços/Benefícios, instituído pelo item 4.4 das Normas Padrão da
Atividade Publicitária, editado pelo CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão.
Certificado de qualificação técnica de funcionamento perante o Conselho Executivo
das Normas Padrão – CENP, ou por entidade equivalente legalmente reconhecida
como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de
propaganda.

8.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentado na forma da Lei, a cópia do balanço deve ser acompanhada de
comprovação de registro na Junta Comercial; em qualquer caso, o balanço deve
conter assinatura do representante legal da empresa e de profissional habilitado no
CRC, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. As empresas constituídas há
menos de 01 (um) ano, deverão comprovar tal situação mediante apresentação do
Balanço de Abertura e Declaração do Contador. Comprovação da boa situação
financeira da licitante, que deverá ser apresentada em documento anexo ao balanço
patrimonial, utilizando os seguintes índices:
I) Índices de Liquidez Geral (LG)
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
II) Índice de Solvência Geral (SG)
Ativo Total
SG = -------------------------------------------------------------
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Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
III) Índice de Liquidez Corrente (LC)
Ativo Circulante
LC = ---------------------------Passivo Circulante
b) Estará habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou maior a 1,00 (um
vírgula zero) nos índices acima. O cálculo dos índices deverá ser apresentado em
documento anexo, calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua
contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de
registro no Conselho Regional de Contabilidade.
b.1) Em se tratando de empresas cadastradas o cálculo deste índice será verificado
pela Comissão Permanente de Licitação, através dos dados fornecidos pela licitante
no Cadastro Geral de Fornecedores. Não havendo a necessidade da apresentação
deste documento pela licitante cadastrada.
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor,
conforme subitem 8.6., observado o prazo estipulado no subitem 8.5 deste edital.
d) Declaração de Menor (Anexo 6), mediante documento firmado pelo representante
legal da licitante, sob as penas da lei, de que não possui em seu quadro de
funcionários, empregados menores de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).
8.2. A apresentação do Certificado no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura
Municipal de Aquidauana ou documentação de regularidade fiscal em dia (certidão),
substitui os documentos enumerados nos subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.4 letras (“a”, “b” e
“c”).
8.2.1. A licitante deverá apresentar juntamente com o Certificado de Registro junto ao
Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Aquidauana ou com a documentação de
regularidade fiscal em dia, e a relação de datas de vencimentos dos documentos.
8.3. As licitantes deverão apresentar a Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos
(Anexo 7), comprometendo-se a informar, a qualquer tempo, sob pena de aplicação das
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação,
devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante, na forma
determinada no §2º, do artigo 32, da Lei Federal de Licitações, inseridos no Envelope n. 5
(da documentação).
8.4. Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos que,
uma vez não mencionado será considerado como sendo até 90 (noventa) dias, contados
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da data de sua emissão, a exceção de atestado de capacidade técnica que não serão objeto
de aferição quanto a esse aspecto.
8.5. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá
pertencer à empresa que efetivamente fornecerá os objetos ofertados, ou seja, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ deverá ser o mesmo em todos
os documentos, exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de
contribuições (INSS e FGTS) e/ou balanço é centralizado.
8.6. - Serão consideradas inabilitadas automaticamente as participantes que não
apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que
impossibilitem seu entendimento ou não atendam satisfatoriamente as condições deste
Edital.
9– DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
9.1. As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas por uma Subcomissão Técnica, que
não poderá participar da sessão de recebimento e abertura dos envelopes n.º 1 e 3, de
caráter público conforme dispõe o art. 10, § 1º, da lei n. 12.232/10.
9.1.1. O julgamento compreenderá a análise e pontuação dos documentos contidos nos
invólucros da Proposta Técnica das licitantes, conforme as normas de julgamento que são
apresentadas a seguir.
9.1.2. Para efeitos deste Edital, será desclassificada a Proposta Técnica que não atingir,
pelo menos, 50 (cinquenta) pontos, equivalentes a 50% (oitenta por cento) da
pontuação máxima possível.
9.1.3. A falta de qualquer dos documentos exigidos para a Proposta Técnica ou sua
apresentação em desacordo com o presente Edital, implicará na desclassificação da
proposta.
9.1.4. Na apreciação das Propostas Técnicas, será considerada a linha de atuação
desenvolvida, sendo certo que receberá um máximo de 100 (cem) pontos, distribuídos entre
os diversos tópicos de julgamento, da seguinte forma:
9.1.4.1. Plano de Comunicação Publicitária (máximo de 60 (setenta) pontos no total).
I - Raciocínio básico - máximo de 10 (dez) pontos, relativos a:
a) Conhecimento das características gerais do cliente;
b) Conhecimento genérico dos serviços prestados pelo cliente;
c) Adequada compreensão da linha de atuação específica do cliente, da natureza, da
extensão e da qualidade das relações da Comunicação da Prefeitura de Aquidauana com
seus públicos;
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d) Acuidade de compreensão do papel da Comunicação da Prefeitura de Aquidauana no
atual contexto social, político e econômico.
II - Estratégia de comunicação publicitária - máximo de 20 (vinte e vinco) pontos,
relativos a:
a) Formulação do conceito, da compreensão do tema hipotético ao desenvolvimento do
raciocínio que o conduziu;
b) A formulação do tema da comunicação adotado para a linha de atuação;
c) A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em sua defesa;
d) A riqueza de desdobramentos positivos desse conceito para a comunicação da
Administração Pública Estadual com seus públicos.
III - Ideia criativa - máximo de 20 (vinte e cinco) pontos, relativos a:
a) A sua adequação ao problema específico de comunicação do cliente;
b) A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;
c) A cobertura dos segmentos de público ensejada por essas interpretações;
d) A originalidade da combinação dos elementos que a constituem;
e) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta;
f) A sua pertinência às atividades do cliente e à sua inserção na sociedade;
g) Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos exemplos de
peças apresentados;
h) A compatibilização da linguagem das peças aos meios propostos.
IV - Estratégia de mídia - máximo de 10 (dez) pontos, relativos a:
a) O conhecimento dos hábitos de leitura e audição dos segmentos de público prioritários;
b) A capacidade analítica revelada no exame desses hábitos e nas conclusões oferecidas à
formulação da mídia;
c) A consistência do plano simulado de distribuição das peças em relação às 02 (duas)
alíneas anteriores;
d) A economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no plano simulado de
distribuição de peças;
e) A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos recursos
próprios de comunicação da Prefeitura de Aquidauana.
9.1.4.2. Conjunto de Informações (máximo de 40 (trinta) pontos no total) relativos a:
I - Capacidade de Atendimento (máximo de 20 (dez) pontos), relativos a:
a) Capacidade geral de atendimento revelada pela licitante, considerando a qualificação dos
profissionais colocados à disposição da linha de atuação nos diferentes setores da agência;
b) Estrutura física e equipamentos necessários à realização dos serviços;
c) Pertinência da sistemática de atendimento e a adequação dos prazos máximos para a
entrega dos serviços, a operacionalidade do relacionamento entre o Setor de Comunicação
da Prefeitura de Aquidauana e a licitante, esquematizado na Proposta;
d) Experiência da licitante no atendimento a outros clientes com serviços similares ao objeto
deste edital;
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II – Repertório (máximo de 20 (vinte) pontos no total), relativos a:
II. a) Relatos de Cases (máximo de 10 (dez) pontos)
a) A concatenação lógica da exposição;
b) A evidência de planejamento publicitário;
c) A consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução;
d) A relevância dos resultados apresentados.
II. b) Peças Isoladas (máximo de 10 (dez) pontos)
a) A ideia criativa e sua pertinência;
b) A clareza da exposição;
c) A qualidade da execução e do acabamento.
9.1.5. A Nota da Proposta Técnica (total de pontuação auferida) servirá para o cálculo da
nota final de acordo com o item 10.7.
9.1.6. Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de julgamento
técnico, os seguintes atributos da Proposta:
a) a exequibilidade das peças;
b) a compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos.
9.1.7. A pontuação final de cada Proposta Técnica será definida pela soma das notas
atribuídas a cada um dos quesitos relacionados no item 9.1.4.
9.1.8. As propostas que obtiverem nota menor que 50 (oitenta) pontos serão
desclassificadas.
9.1.8.1. As propostas que obtiverem nota igual ou superior a 50 (oitenta) pontos serão
classificadas em ordem decrescente, a partir da que acumular maior pontuação.
9.1.9. Divulgada a classificação da Proposta Técnica, serão designados, em publicação na
Imprensa Oficial do Município do Estado de Mato Grosso do Sul, dia e hora para abertura
dos envelopes nº 04 contendo as Propostas de Preços das Licitantes classificadas
tecnicamente.
10– DA VALORIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1. As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas,
preliminarmente, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e em
seus anexos.
10.2. A classificação das propostas de preços será feita mediante a aplicação do critério de
julgamento do menor preço, considerando um máximo de 100 (cem) pontos.
10.2.1. Até 60 (sessenta) pontos para a agência que cobrar os menores valores de custos
internos com base na Tabela de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda
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do Estado de Mato Grosso do Sul (um ponto para cada 1% - um por cento - de desconto
entre 11% até 30% e mais dois pontos para cada 1% de desconto entre 31 a 50% de
desconto, limitado a 50% - cinquenta por cento - do valor da tabela).
10.2.2. Até 40 (quarenta) pontos para os menores honorários oferecidos sobre o custo
orçado junto a fornecedores especializados, na prestação de serviços e de suprimentos
externos, nos termos do subitem 3.6.1 e 3.6.2 das Normas-Padrão (conforme a tabela do
subitem 10.3.1 alínea B).
10.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou
vantagem baseado em ofertas de outras empresas licitantes.
10.3.1. A avaliação da Proposta de Preços será pelo máximo de 100 (cem) pontos. Na
avaliação da proposta de preços será atribuída pontuação em seus itens através dos
seguintes critérios:
A – Desconto sobre os custos internos da tabela referencial de custos do Sindicato das
Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul.
A) Baseado nos valores indicado nos custos internos, baseado na tabela do Sindicato das
Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul.
Percentual de desconto
Critério
Pontuação aferida
(simulação máxima)
0 a 10 %
0 ponto
00
11 a 30 %
1% de desconto = 1 ponto
20
31 a 50%
1% de desconto = 2 pontos
40
60
Sub total
B) Remuneração por serviços de terceiros.
Remunerado entre 10% a 15% de honorários (assessoria, execução, supervisão e
pagamento).
Percentual de taxa
Critério
Pontuação aferida
cobrança
(simulação máxima)
15%
Zero ponto
14%
24 Pontos
13%
28 pontos
12%
32 pontos
11%
36 pontos
10%
40 pontos
Até 40
Sub total
40
Total máxima de pontos
100
10.4. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo sido julgados os recursos porventura
interpostos, ou havendo desistência dos mesmos, a comissão de licitação elaborará relatório
e parecer conclusivo, com o resultado da licitação e os encaminhará para homologação do
resultado do julgamento e adjudicação do objeto à empresa licitante vencedora.
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10.5. A pontuação auferida da Proposta de Preços servirá para o cálculo da nota final de
acordo com o item 10.7.
10.6. – Serão desclassificadas as propostas que:
I - Não atenderem as disposições contidas neste edital;
II - Apresentarem valores superiores aos praticados no mercado e que contenham qualquer
item condicionante para a entrega dos serviços.
III- Apresentarem percentual de desconto superior a 40% (quarenta por cento) sobre os
custos internos, baseados na tabela de preços do Sindicato das Agências de Propaganda
do Estado de Mato Grosso do Sul (SINAPRO/MS);
IV - Apresentarem percentual de honorários superiores a 15% (quinze por cento) pertinentes
a supervisão de produção externa incidente sobre os custos de serviços e suprimentos
externos de terceiros, referentes à elaboração de peças e materiais contratados com
fornecedores;
V - Apresentarem percentuais fora dos limites constantes do Anexo “B” das Normas-Padrão
da Atividade Publicitária.
10.7. Da Nota Final:
10.7.1. A Comissão Permanente de Licitação considerará vencedoras desta licitação as
propostas que obtiverem pontuações iguais ou superiores a 50 (cinquenta) de pontuação na
Nota Final, calculada através da soma da Nota Final da Proposta Técnica com a Nota
Preço, conforme a seguinte critério:
10.7.1.1.

Critério para a pontuação final:

10.7.1.1.1. As Notas Proposta Técnica (NPT) terão peso 7 (sete) e a Notas Proposta de
Preços (NPP) terão peso 3 (três) sendo vencedoras as licitantes que obterem as maiores
notas médias ponderadas, de acordo com a seguinte fórmula:
NMP = (7 x NPT + 3 x NPP)
10
onde :
NMP = Nota Média Ponderada
NPT = Nota Proposta Técnica
NPP = Nota Proposta de Preço
10.7.2. A classificação das proponentes será em ordem decrescente das notas finais
obtidas.
10.7.3. Em caso de empate, o desempate far-se-á mediante a maior pontuação obtida, por
cada proposta, decrescentemente, nos seguintes itens da proposta técnica: Estratégia de
Comunicação Publicitária, Ideia Criativa, Raciocínio Básico, Estratégia de Mídia,
Capacidade de Atendimento, Repertório e Relato de Case e Peças Isoladas. Permanecendo
a situação de empate, o desempate far-se-á por sorteio público, para o qual serão
convocadas todas as Licitantes classificadas tecnicamente.

21

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.8. A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos atribuídos por
cada membro da Subcomissão Técnica.
10.8.1. Se, na avaliação de um quesito ou subquesito, a diferença entre a maior e a menor
pontuação for maior que 20% da pontuação máxima do quesito ou subquesito, a
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO encaminhará para a Subcomissão reavaliar a
pontuação – art. 6º, VII, lei 12.232/10 com a finalidade de restabelecer o equilíbrio das
pontuações conforme os critérios previstos no edital. Será aberta discussão entre todos os
membros da Subcomissão para apresentação, por seus autores, das justificativas das
pontuações “destoantes”. Caso as argumentações não sejam suficientes ao convencimento
dos membros da Subcomissão, os autores reavaliarão suas pontuações.
a) Caso os autores das pontuações destoantes não adotem novas pontuações, deverão
registrar suas justificativas por escrito em ata, a qual deverá ser assinada por todos
os membros da Subcomissão e passará a compor o processo da licitação.
10.9. A proposta deverá ter a validade de 90 (noventa) dias corridos contados a partir da
data de apresentação dos documentos das propostas técnica e de preço.
11– DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
11.1. A Subcomissão Técnica será constituída por 03 (três) membros formados em
comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma destas áreas, sendo que, no
mínimo, 1/3 (um terço) deles não poderá manter nenhum vínculo funcional ou contratual,
direto ou indireto com a Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS.
11.2. A escolha dos membros da Subcomissão Técnica se dará por sorteio, realizado em
sessão pública, cuja data, local e hora serão divulgados com anterioridade, pela COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
11.2.1. O sorteio será realizado entre os nomes de uma relação que terá no mínimo o triplo
do número de integrantes da subcomissão, previamente cadastrados e será composta por
pelo menos 1/3 de profissionais que não tenham vínculo com o órgão responsável pela
licitação, que comporão uma lista que será publicada na imprensa oficial, com prazo mínimo
de 10 (dez) dias da data em que será realizada a sessão pública marcada para o sorteio.
11.2.2. A lista a que se refere o subitem 11.2.1, deverá ter, no mínimo, nove nomes, dos
quais três não podem manter vínculo algum com a Prefeitura Municipal de Aquidauana MS.
11.2.3. Até 48 (quarenta e oito) horas antes do sorteio, qualquer interessado poderá
impugnar o nome de qualquer nome constante da relação publicada.
11.2.4. O sorteio será processado de modo a garantir o preenchimento das vagas da
Subcomissão Técnica, de acordo com a proporcionalidade do número de membros que
mantenham ou não vínculo com a Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS.
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12– DO PROCEDIMENTO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SESSÃO
12.1. À exceção do julgamento das Propostas Técnicas (envelopes n.ºs 01 e 03), que será
realizado pela Subcomissão Técnica, todos os demais procedimentos e julgamentos serão
efetuados e correrão sob a responsabilidade da COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO.
12.1.1. Serão realizadas tantas reuniões públicas quanto necessárias, desde que
observados os procedimentos previstos neste Edital e na legislação em vigor.
12.1.2. Serão lavradas atas circunstanciadas de todas as reuniões, as quais serão
assinadas pelos membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ou da
Subcomissão, conforme o caso, e pelos representantes das licitantes presentes que assim o
desejarem.
12.1.3. Os representantes das licitantes presentes poderão indicar uma comissão
constituída de alguns entre eles para rubricar os documentos nas diversas reuniões
públicas, decisão que constará da respectiva ata.
12.1.4. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá, em qualquer fase do
processo, se julgar necessário, proceder à vistoria das instalações e da aparelhagem
disponível para a realização dos serviços objeto desta Concorrência.
12.1.5. Antes da publicação dos avisos oficiais de resultados desta concorrência, não serão
fornecidos aos licitantes ou a terceiros, quaisquer informações referentes à adjudicação dos
contratos ou à análise, avaliação ou comparação entre as Propostas.
12.1.6. Qualquer tentativa de uma licitante influenciar a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO ou a Subcomissão Técnica no processo de julgamento das Propostas resultará
na sua desclassificação.
12.1.7. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá alterar as datas ou as pautas
das reuniões, ou mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos,
obedecidas as normas legais aplicáveis.
12.2. A primeira fase da primeira reunião pública será realizada no local, dia e hora previstos
no preâmbulo deste Edital e terá basicamente a seguinte pauta:
a) identificar os representantes das licitantes, por meio do documento exigido no
subitem 3.2;
b) receber os envelopes nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4;
c) conferir se os envelopes nº 1 apresentam em sua parte externa alguma menção
que identifique a empresa licitante, ocorrência que impedirá a Comissão de receber
também todos os seus demais envelopes;
d) abrir os envelopes nº 1 e 3.
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12.3. Em ato contínuo, a CPL encaminhará a documentação dos invólucros n. 01 e n. 03 à
Subcomissão Técnica para análise e julgamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, fato que
será lavrado em ata própria.
13.3.1. A análise será individualizada e o julgamento do Plano de Comunicação Publicitária
feita dentro do estabelecido no presente Edital, observados os critérios por ele fixados.
13.3.2. A Subcomissão Técnica elaborará as planilhas com as pontuações de cada um de
seus membros e planilha totalizadora correspondente à soma da pontuação atribuída aos
quesitos e subquesitos.
13.3.3. A Subcomissão Técnica desclassificará as Propostas Técnicas que não atenderem
quaisquer das exigências legais ou estabelecidas no Edital.
13.3.4. Incumbirá à Subcomissão Técnica a elaboração da ata de julgamento do Plano de
Comunicação Publicitária (envelope n.º 1) e encaminhamento à COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO, juntamente com as Propostas, as planilhas com as pontuações e a
justificativa escrita das razões que fundamentaram cada caso.
13.4. De igual forma a Subcomissão Técnica procederá com relação aos materiais contidos
no envelope n.º 3, encaminhados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO de forma
idêntica à indicada no subitem 13.3.4.
13.5- Caso seja constatado que os documentos dos invólucros n. 01 e n. 03, em qualquer
momento anterior à sua abertura tragam marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento
que identifique a autoria do Plano de Comunicação Publicitária - Via não identificada – o
licitante será automaticamente desclassificado e impedido de participar das fases
posteriores do certame.
13.6. A apuração do resultado geral das Propostas Técnicas ocorrerá em sessão pública,
após o recebimento pela CPL da (s) Ata(s) de julgamento das Propostas Técnicas
(invólucros n. 01 e n. 03), das planilhas de julgamento e demais documentos elaborados
pela Subcomissão Técnica e promoverá a convocação dos licitantes por meio de publicação
feita no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Aquidauana – MS, e no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, contendo a seguinte pauta:
a) identificar os representantes dos licitantes presentes;
b) abertura dos envelopes n.º 2, contendo a via identificada do Plano de Comunicação
Publicitária;
c) cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de Comunicação
Publicitária, para determinação de sua autoria;
d) elaboração de planilha geral da Proposta Técnica (envelope n.º 1 + envelope n.º 3),
registrando-se em ata a ordem de classificação e as propostas desclassificadas;
e) publicação do resultado do julgamento da Proposta Técnica, com indicação das
licitantes classificadas e das desclassificadas, abrindo prazo para interposição de
recurso nos termos do art. 109, inc. I, “b” da Lei n.º 8.666/93.
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13.7. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido desistência do mesmo, ou ainda,
tendo sido julgados os recursos interpostos, serão marcados data, hora e local para abertura
dos envelopes n.º 4, em sessão pública, contendo a Proposta de Preços.
13.8. Abertos os trabalhos de julgamento das Propostas de Preços, serão observados os
procedimentos abaixo:
a) identificar os representantes das licitantes presentes;
b) abertura dos envelopes n.º 4, cujos documentos serão rubricados pelos membros
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e pelos representantes das
licitantes presentes ou por comissão por elas indicada;
c) examinar o cumprimento, pelas licitantes, das exigências fixadas neste Edital, para
elaboração das Propostas de Preços e julgá-las;
d) declarar vencedoras desta Concorrência todas as licitantes mais bem classificadas
na soma das Propostas Técnica e de Preço;
e) publicação do resultado final, por ordem de classificação, abrindo-se prazo para
interposição de recurso, nos termos do que dispõe o art. 109, inc. I, “b”, da Lei n.º
8.666/93.
13.9. No local, data e hora estabelecidos, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
em sessão pública, receberá os Envelopes n.º 5, contendo os Documentos de Habilitação,
e os abrirá, para análise da sua conformidade com as condições estabelecidas na legislação
de regência e no presente Edital.
13.10. Se os Documentos de Habilitação das licitantes classificadas no julgamento final
atenderem ao que for exigido, elas serão declaradas habilitadas e, em decorrência,
vencedoras da licitação.
13.11. A decisão quanto à habilitação ou inabilitação das licitantes deverá ser publicada,
abrindo-se prazo para interposição de recurso nos termos do art. 11, inc. XIII, da Lei n.º
12.232/10.
13.12. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido desistência do mesmo, ou ainda,
tendo sido julgados os recursos interpostos, o procedimento será homologado e adjudicado
o objeto licitado às licitantes vencedoras, conforme estabelecido no art. 11, inc. XIV, da Lei
n.º 12.232/10.
13.13. Os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas ficarão à disposição das
mesmas por 30 (trinta) dias contados da data de encerramento da licitação. Decorrido este
prazo sem que sejam questionados, a Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS arquivará
todos os envelopes.
13.14. A critério da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, todas as decisões
referentes a esta concorrência poderão ser divulgadas conforme a seguir, ressalvadas
aquelas cuja publicação na Imprensa Oficial do Município é obrigatória:
a) nas reuniões de abertura dos envelopes;
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b) na Imprensa Oficial do Município e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do
Sul;
c) por qualquer outro meio que permita comprovação inequívoca do recebimento da
comunicação pelas licitantes.
14– DA IMPUGNAÇÃO, DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DOS PRAZOS
14.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de eventuais
irregularidades, devendo protocolar o pedido na sede da COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO até 05 dias úteis antes da data fixada para abertura do primeiro envelope, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93.
14.2. Qualquer licitante poderá impugnar os termos deste edital, bem como apresentar
pedido de esclarecimento até o segundo dia útil que anteceder a abertura do primeiro
envelope, devendo protocolar o pedido na sede da COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO
14.3. A impugnação feita tempestivamente por qualquer licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o julgamento da decisão a ela pertinente.
13.4. Eventuais recursos referentes a presente concorrência deverão ser interpostos no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, em
requerimento escrito dirigido ao Titular do órgão, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação, devendo estar assinado por quem de direito.
14.5. Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e
julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO motivadamente, atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra
outras decisões.
14.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.
14.7. Na contagem dos prazos referidos neste Edital, excluir-se-á o dia de inicio e incluir-seá o dia de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS.
15– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta das seguintes dotações:
Projeto/Atividade
2.002.3390.39

Recurso
1000

Despesa/Ano
12/2017

2.012.3390.39

1000

81/2017

2.101.3390.39
2.029.3390.39
2.047.3390.39

1000
1002
1031

801/2017
424/2017
576/2017

Descrição
Coordenação Geral da Gerência Municipal de
Governo
Manutenção da Atividades da Gerencia de
Planejamen
Implementação do Fundo Municipal de Turismo
Gestão das Ações e Serviços de Saúde
Vigilancia em Saúde
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2.029.3390.39
2.107.3390.39

1014
1015

425/2017
132/2017

2.015.3390.39
2.131.3390.39

1000
1000

780/2017
812/2017

2.047.3390.39
2.006.3390.39

1002
1000

574/2017
45/2017

2.118.3390.39

1000

192/2017

2.022.3390.39

1000

274/2017

2.047.3390.39
2.081.3390.39
2.010.3390.39
2.107.3390.39

1014
1029
1000
1001

575/2017
719/2017
70/2017
131/2017

2.081.3390.39

1000

717/2017

Gestão das Ações e Serviços de Saúde
Manutenção e Operacionalização do Ensino
Fundament
Manutenção das Atividades do Desporto - FEMA
Manutenção e Operacionalização do Fundo
Municipal
Vigilancia em Saúde
Manutenção da Gerência Municipal de
Administração
Manutenção e Operacionalização da Gerencia de
Prod
Manutenção das Atividades da Gerencia Municipal
de
Vigilancia em Saúde
Gestão das Ações Sociais
Manutenção da Gerência Municipal de Finanças
Manutenção e Operacionalização do Ensino
Fundament
Gestão das Ações Sociais

15.1.1. Os recursos provenientes de Convênio da Prefeitura Municipal de Aquidauana com o
Estado de Mato Grosso do Sul e ou com o Governo Federal, também poderá ser utilizado
para cobrir as despesas do fornecimento.
15.2. A ADMINISTRAÇÃO reserva-se no direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade
da reserva orçamentária prevista.
15.3. As despesas efetuadas no próximo exercício correrão por conta do respectivo
orçamento dentro da mesma programação financeira.
15.4. A Prefeitura de Aquidauana demandará à agência Licitada o desenvolvimento de
campanhas e demais serviços previstos neste Edital conforme seu planejamento estratégico
de mídia, independentemente da ordem de classificação das agências.
16– DAS PENALIDADES
16.1. Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor do valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso
injustificado no fornecimento do objeto deste certame, até o limite de 10% (dez por cento)
do valor empenhado.
16.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I.
advertência;
II.
multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III.
suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e
IV.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
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16.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será descredenciada do sistema de Cadastramento de fornecedores do Município de
Aquidauana - MS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
16.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração
no sentido da aplicação da pena.
17 – DA CONTRATAÇÃO
17.1. A licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da
convocação por parte da autoridade superior do procedimento, para assinar o termo de
contrato, conforme minuta constante do Anexo 4.
17.1.1. Caso alguma licitante vencedora se recuse a assinar o contrato no prazo acima
estipulado, continuarão a atender o Contrato outras licitantes que o tiverem assinado. Caso
não haja pelo menos uma licitante vencedora para assinar o Contrato, a licitação será
cancelada e republicada com novo prazo.
17.2. O contrato para a execução dos serviços objeto deste Edital terá duração de 12 (doze)
meses, contados a partir do dia da sua assinatura.
17.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, a juízo da Prefeitura de Aquidauana, mediante
acordo entre as partes, por períodos iguais e sucessivos, nos termos do inciso II do art. 57
da Lei nº 8.666/93.
17.3. A Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS poderá rescindir o contrato a qualquer
momento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, não assistindo à
contratada nenhum direito à indenização, com a exceção das disposições previstas no art.
79, § 2º, da referida Lei.
17.3.1. Será da responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de
qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados.
17.4. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais, de qualquer natureza, inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas
por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente Edital e do contrato que vier a
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ser assinado.
17.5. A contratada deverá prestar esclarecimentos a Prefeitura Municipal de Aquidauana MS sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam,
independentemente de solicitação.
17.6. É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato resultante da presente
Concorrência para qualquer operação financeira.
17.7. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as condições
de habilitação e qualificação exigidas nesta concorrência.
17.8. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas ou com documentação
de regularidade fiscal em dia poderão fornecer ao contratado bens ou serviços
especializados relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do
contrato, nos termos do § 1o do art. 2o e artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.232/2010.
17.9. Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento
deverão ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de
preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção
correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa
independente, sempre que possível.
17.10. As informações sobre a execução do contrato, serão divulgadas em sítio próprio
aberto na rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por
quaisquer interessados conforme dispõe o artigo 16, da citada lei.
17.11. A agência contratada deverá, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a
extinção do contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e
das peças publicitárias produzidas.
17.12. Por ocasião da assinatura do contrato e/ou nota de empenho, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE AQUIDAUANA exigirá da licitante vencedora a apresentação dos
comprovantes de regularidade, em conformidade com a Resolução do TCE – MS, n.
054/2016, de 14 de dezembro de 2016.
18– REMUNERAÇÃO E PAGAMENTOS
18.1. A remuneração à contratada, pelos serviços prestados, será feita nos termos das
cláusulas 8 e 9 da minuta do contrato, consoante os preços (percentuais) estabelecidos em
sua Proposta de Preços.
18.2. A forma e as condições de pagamento são as constantes da cláusula 11 da minuta do
contrato.
18.3. O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente a ser indicada pela
licitante vencedora.
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18.4. Os custos e as despesas de veiculação apresentados a Prefeitura Municipal de
Aquidauana - MS para pagamento deverão ser acompanhados da demonstração do valor
devido aos Veículos, de sua tabela de preços, dos pedidos de inserção correspondentes,
bem como do relatório de checagem (onde houver empresa prestadora de serviço de
checagem) e dos comprovantes dos serviços realizados (DVDs, CDs, anúncios, etc.).
18.5. As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas pelos Fornecedores aos cuidados da (s)
licitante (s) vencedora (s), e está (s) por sua vez emitirá Nota Fiscal contra a Prefeitura
Municipal de Aquidauana - MS, contendo histórico/descrição completa dos serviços
prestados e número do contrato. Com exceção dos serviços de veiculação, cujas notas
fiscais devem ser emitidas diretamente em nome da Prefeitura Municipal de Aquidauana MS.
18.6. Nas Notas Fiscais/Faturas emitidas pelos Fornecedores aos cuidados da (s) licitante
(s) vencedora (s), e está (s) por sua vez emitirá Nota Fiscal contra a Prefeitura Municipal de
Aquidauana – MS, além de constar a discriminação dos serviços, conforme previsto no item
anterior, deverão estar devidamente atestadas pelo Gestor e Fiscal do Contrato,
devidamente identificados.
19– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada se a
Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS tiver conhecimento de fato desabonador à sua
habilitação ou à sua classificação, conhecido após o julgamento.
19.2. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as
licitantes.
19.3. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório
mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se a
autora às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº
8.666/93.
19.4. Correrão por conta da Prefeitura de Aquidauana as despesas que incidirem sobre a
formalização do contrato, aí incluídas as decorrentes de sua publicação, que deverá ser
efetivada em extrato, na Imprensa Oficial do Município na forma prevista no art. 61,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
19.5. As informações inerentes a este certame poderão ser obtidas, pelos interessados, no
Núcleo de Licitações e Contratos, Rua Luiz da Costa Gomes, n 711, Bairro Cidade Nova,
Aquidauana – MS, CEP 79.200-000, ou por e-mail: licitação.contratos@gmail.com.
19.6. Cópias do edital e seus anexos poderão ser obtidas gratuitamente pela Internet
http://www.aquidauana.ms.gov.br/ ou retiradas junto ao Núcleo de Licitações e
Contratos, mediante apresentação do recolhimento da taxa de reprodução proporcional ao
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número de cópias.
19.7. Fica eleito o foro da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, para
dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
Aquidauana- MS, 22 de Março de 2017.

Luciano Costa Campelo
Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO 1 - BRIEFING
Aquidauana - MS: pronta para a respiração do progresso em todas as gerações
Em 2017 completam-se 30 anos que foi dada a conhecer ao mundo a expressão
desenvolvimento sustentável. A primeira-ministra norueguesa Gro Brundtland a utilizou
quando presidia uma comissão da Organização das Nações Unidas (ONU) e publicou o
informe “Our Common Future” (“Nosso Futuro em Comum”), no qual associava o progresso
ao meio ambiente em relação de interdependência. Criava-se aí um conceito, apontando ser
possível investir no desenvolvimento sem esgotar as condições naturais oferecidas a todos
os seres para viver.
Em que pese a complexidade de leituras que envolvem interesses conflitantes no
universo de angústias e advertências acerca de desafios da Humanidade, como a fome, o
aquecimento global, a produção de alimentos, a promoção das economias e a geração de
empregos, não resta dúvida que se mantém atual o significado de sustentabilidade e um de
seus enunciados, incluso no Relatório Brundland, da ONU, de 1987: “Desenvolvimento
sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de atenderem suas aspirações”.
Tais considerações dão base ao raciocínio que induz a presente exposição textual
em favor de um processo motivacional, novo e inovador, destinado a promover e fomentar
as possibilidades amplas de Aquidauana, um município credenciado para ser um modelo
efetivo de desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, humana, ética e cultural.
NO PERFIL, O RICO DNA ANTROPOLÓGICO E HISTÓRICO, A NATUREZA
EXUBERANTE E MARCOS DA EXPANSÃO CIVILIZATÓRIA
Rio Estreito. Esta é a tradução de Aquidauana, nome de origem guaicuru, um dos
povos indígenas que habitavam a região. A denominação identifica a cidade e o seu
principal rio, um dos principais mananciais da bacia pantaneira. Embora tenha sido fundada
oficialmente em agosto de 1892 e emancipada em 1906, a localidade já vinha sendo
percorrida por exploradores, mas teve como seus primeiros povoadores os soldados
imperiais que lutaram na Guerra Brasil x Paraguai (1864-1870) e, ao fim desta, decidiram
fixar-se no lugar.
Sua extensão territorial de 17.008,5km² - com 75% dentro do Pantanal-Sul - está
entre as mais privilegiadas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Insinuando-se pelas
serras da Piraputanga e Maracaju, forma - com a vizinha Anastácio - a chamada porta de
entrada deste que é um dos mais importantes biomas do planeta.
Além do Aquidauana, o município é banhado por outros rios que contribuem com a
grande bacia fluvial da região, uma das maiores e melhor servidas do Centro-Oeste
brasileiro. Basta lembrar que quando o povoado começou a ser formado era forte a
influência do porto fluvial Santiago de Xeres no deslocamento das pessoas e no comércio. O
portentoso Rio Aquidauana tem 1.200km de leito, com nascente na Serra de Maracaju e
deságua no Rio Miranda antes de sua foz no Rio Paraguai.
A ancestralidade indígena é marcante. Os guaicurus – conhecidos como os índios
cavaleiros – eram guerreiros temidos e juntaram-se aos Paiaguás para resistir bravamente
aos colonizadores do Império. Hoje, o povo dominante é o terena, com perto de 12 mil
indivíduos distribuídos em nove aldeias.
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No universo mágico de belezas reveladas e dos mistérios abundantes do Pantanal
Aquidauana é cartão de visitas. Seu território é o cenário que abriga extensões planas e
formações montanhosas, valorizado por rios piscosos, riquíssimas e variadas fauna e flora,
tendo no centro desses encantos a hospitalidade e a sabedoria do pantaneiro e dos nativos
que fornecem, a quem quiser, lições providenciais de vida e de convivência.
As mais diferentes espécies de animais selvagens, da onça pintada ao lobo guará;
das rapinas às araras e tuiuiús; dos jacarés aos grandes lagartos – e a diversidade
generosa das vegetações de cerrado e ciliares à beira-rio, formam uma coleção de cores,
gêneros e vida. Aquidauana, a cidade e o rio, com seu povo e seu ecossistema, derramamse ao longo de caminhos que avançam Pantanal adentro, de um lado, a Corumbá, na
fronteira com a Bolívia, e de outro ao extremo norte do Estado, a partir de Rio Verde, um
dos pontos de acesso terrestre a Mato Grosso.
FUTURO: UM LUGAR QUE É PONTE, TRAVESSIA, INTEGRAÇÃO
A importância estratégica de Aquidauana para o desenvolvimento local e regional
no “modo sustentabilidade”, com impactos de reverberação nacional e internacional, tem
como ponto de partida o acervo natural único do bioma pantaneiro. E afirma-se, de maneira
indiscutível, na densidade histórica que permeia suas vigorosas identificações patrimoniais
esculpidas por influências nativas e de manifestações decorrentes dos ciclos de
povoamento, com a expansão demográfica nos diferentes processos de ocupação.
Os índios, os soldados do Império, os primeiros empreendedores (ruralistas),
comerciantes e as correntes migratórias de vários estados e países, somando-se aos
“colonizadores” dos tempos modernos, dotaram o município de um invejável acúmulo de
registros que atestam a riqueza de sua memória histórica. E ainda fincaram alicerces vitais à
necessária e reclamada maioridade desenvolvimentista, como a ferrovia no ramal da
Noroeste do Brasil (NOB) e a rodovia federal BR-262.
Aquidauana é um dos pontos mais importantes da Estrada da NOB. O percurso de
1.622km entre Bauru (SP) e Corumbá (MS) prestou um serviço de inestimável valor social e
econômico. Iniciada em 1905 e concluída em 1952, a ferrovia, que havia sido estatizada nos
anos 1950, voltou às mãos da iniciativa privada em 1996, quando deixou de servir como
opção de transporte passageiros. Sobreviveu para atender apenas ao escoamento de
cargas, sobretudo entre o Brasil e a Bolívia.
O comboio de passageiros que fazia o trecho entre Aquidauana e Corumbá,
passando por Miranda, Bodoquena e outras localidades pantaneiras, ficou conhecido como
“Trem do Pantanal”. Com a privatização, anunciou-se o seu retorno exclusivamente para
passeios turísticos, o que ocorreu de forma tímida e breve durante algum tempo, entre
Campo Grande e Miranda.
Porém, por falta de investimentos na ferrovia, custos mal avaliados e a ausência
de planejamento para explorar melhor e mais adequadamente esse filão turístico, os novos
donos da ferrovia suspenderam novamente o Trem do Pantanal. O leito da ferrovia, porém,
permanece no traçado quase original – Campo Grande tirou os trilhos do centro da cidade e
deixou apenas o corredor que margeia a área urbana -, e está à espera de um milagre ou de
um apelo impositivo: desenvolvimento sustentável.
A BR-262 passa praticamente às margens de Aquidauana – entre elas está a
cidade de Anastácio. De seus 2.295 km entre seus dois extremos - Vitória (ES) e Corumbá
(MS), passando por Minas Gerais e São Paulo -, 783km estão em Mato Grosso do Sul.
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Todos os especialistas em econômica e integração intercontinental reconhecem o altíssimo
valor estratégico dessa rodovia no acesso ao Pacífico, constituindo uma das opções da Rota
Bioceânica para se alcançar o Oceano avançando pela Bolívia, Peru e aos portos do Chile,
na entrada do Oceano.
É inegável o peso operacional e de mobilidade que Aquidauana tem como núcleo
de referência na operação do movimento nessa rota. A BR-262, a ferrovia da NOB e, mais
adiante, em Corumbá e Ladário, com a Hidrovia Paraguai-Paraná, e a estrada carretera que
penetra em território boliviano até os Andes, estariam disponíveis todos os modais de
transporte que interessam ao intercâmbio social e ao aproveitamento mais competitivo da
integração econômica e dos negócios plurinacionais.
PARA CONHECER, USUFRUIR E PRESERVAR
Quando se descreve o conjunto de itens capitais da sustentabilidade, abre-se,
obrigatoriamente, um capítulo de ênfase ao turismo, à cultura, às artes, à história e ao
conhecimento. Com seus mais de 47,5 mil moradores Aquidauana é o nono município mais
populoso de Mato Grosso do Sul. É um povo que guarda com zelo e carinho à sua história,
porque com ela se identifica em toda sua diversidade.
Na junção de natureza prodigiosa, linguagens, costumes, endereços memoriais e
outras referências, Aquidauana pode sobressair, com sobras, entre os principais polos do
turismo do Estado e mesmo do interior do Brasil. A fila de atrativos é puxada pela maior
planície de áreas contínuas alagadas do planeta. Contudo há muito mais a visitar, conhecer,
saborear e aproveitar, propiciando o mais multiplicado leque de modalidades turísticas: o
ecológico; o rural (com fazendas paradisíacas); o de aventuras; o pesqueiro (esportivo); o de
esportes radicais; o cultural; o religioso; o gastronômico; o científico; o fotográfico; de
documentação e compras, incluídas as culturas, artesanatos e costumes indígenas e das
famílias de quilombolas (descendentes de escravos).
ECONOMIA, NATUREZA E SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE
O turismo ainda não é o forte da economia local, até por causa da sazonalidade
relacionada a temporadas, como a da pesca, e pela necessidade de um novo vetor de
fomento. A agropecuária – notadamente a criação de gado -, os serviços e uma fração de
atividade industrial ainda respondem pelo grosso da receita municipal e na composição do
PIB (Produto Interno Bruto).
Indiscutivelmente, há que fortalecer as atividades tradicionais, como as pequenas
empresas, a agricultura familiar e a expressiva e qualificada pecuária de corte. Entretanto,
com seus quase 50 mil habitantes, três universidades, um potencial de consumo que é o
nono maior do Estado, o Município dispõe de conteúdo suficiente para envolver os agentes
instalados em todas as etapas do processo de desenvolvimento local.
A riqueza maior de qualquer unidade federativa é seu povo. Dele, da raiz de sua
inteligência e de seu protagonismo, crescem as árvores que oxigenarão os princípios para
nortear decisões em princípios complexas, mas possíveis, como tornar exequível o
progresso aquidauanense pelos parâmetros da sustentabilidade, beneficiando todos os
segmentos econômicos e respondendo aos chamados plurais de uma sociedade que
alimenta aspirações diversas, mas possui elementos comuns de vida.
Não se impõe a um povo altivo, sábio, operoso e de reconhecidas credenciais
éticas e humanas uma consciência estranha, dispersa da sua realidade. Aquidauana está
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pronta para ingressar nessa seara contemporânea em que o desenvolvimento se mede
pelas sustentabilidades ambiental, humana, moral e sociocultural.
Seus padrões de efetividade se darão por meio do engajamento da população,
desde que esteja bem articulada a definição e a divisão de responsabilidades entre o poder
público e a sociedade civil. E é nesta articulação que se faz imprescindível dar visibilidade
não só aos indicadores progressistas da região, mas ao papel que ela já vem cumprindo e
pode ser potencializado.
É este o objetivo que move a perspectiva de futuro. São ações concretas no
presente, para que aquidauanenses de todos os gêneros e faixas etárias, origens e
escolhas, recebam, como atribuição inerente à gestão pública, os instrumentos de
mobilização, orientação, informação, incentivos e interação direcionados aos seus inúmeros
campos de protagonismo individual e/ou coletivo.
Desenvolvimento com qualidade de vida só haverá com o planejamento centrado
no arco das sustentabilidades e esse procedimento, essencialmente de cidadania, só se é
possível com uma estratégia de gestão pública que opere decisões e resultados com
transparência, eficiência e envolvimento comunitário participativo. "O verdadeiro objetivo do
desenvolvimento é melhorar a qualidade de vida humana. Ser um processo que permita aos
seres humanos realizarem seu potencial plenamente e levar vidas dignas e satisfatórias. O
crescimento econômico é uma parte importante do desenvolvimento, mas não pode ser um
objetivo em si mesmo, nem pode continuar indefinidamente. O desenvolvimento só é real se
torna nossas vidas melhores" (IUCN, UNEP e WWF - 1991)
Aquidauana já nasceu sabendo disso. É o que os aquidauanenses têm para a
construção de seu futuro.
O DESAFIO DE COMUNICAÇÃO
O futuro é construído agora, no presente, por ações conjuntas entre poder público e
sociedade civil. Dia-a-dia, de mãos dadas, vivendo um sonho em comum e construindo um
legado que será herdado pelas gerações que hão de vir.
É fundamental o papel exercido pela comunicação nesse contexto. Ela precisa
informar, emocionar, motivar e especialmente engajar os aquidauanenses nesse projeto
arrojado, que valoriza a história local e estimula o desenvolvimento em todas as suas
vertentes.
Novas tendências de comportamento mudaram a velha forma de fazer comunicação.
A revolução digital deu voz ao povo em um caminho sem volta. A participação popular está
cada vez mais presente nas decisões que moldam a sociedade. Por isso, é preciso ir além
do convencional.
Os concorrentes devem estar alinhados com esse contexto moderno e elaborar sua
proposta utilizando ferramentas que propiciem essa ruptura, criando um novo momento,
com uma via de mão dupla no processo de comunicação. Podem fazer uso dos meios legais
que competem a uma agência de propaganda para propor soluções que sirvam a esse
propósito.
Levando em consideração esta informação deve ser criada uma campanha
publicitária completa, que atenda o pressuposto do edital.
DO VALOR E PRAZO
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O projeto proposto deverá ter um investimento total máximo de R$ 88.000,00
(oitenta e oito mil reais), para um período de 30 (trinta) dias, englobando os custos de
produção e veiculação.
Importante lembrar do equilíbrio necessário entre os meios tradicionais e
alternativos.
Público-alvo: população de Aquidauana e região.
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO

Outorgante
Qualificação (nome, endereço, nome empresarial, etc.)

Outorgado
O representante devidamente qualificado

Objeto
Representar a outorgante na Concorrência 001/2017.
Poderes
Retirar editais, apresentar Propostas e Documentos de Habilitação, participar de sessões públicas de
abertura dessas Propostas e Documentos, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular
impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto,
negociar preços e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

..................-..,............de .............. de ______

EMPRESA

CARGO E NOME
Observações: se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e
assinada por representantes legais ou pessoa devidamente autorizada; será necessário
comprovar os poderes do outorgante para fazer a delegação acima.
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

1. Preços sujeitos a valoração
1.1 Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços para os serviços
descritos:
I - desconto, a ser concedido ao (órgão/entidade licitante), sobre os custos internos dos serviços
executados por esta licitante, baseados na tabela referencial de preços do Sindicato das Agências de
Propaganda do ___________, referentes a peças e ou material cuja distribuição não nos proporcione
o desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação e de divulgação, nos termos do art.
11 da Lei nº 4.680/1965: ...% (... por cento);
II - honorários, a serem cobrados do (órgão/entidade licitante), incidentes sobre os preços de
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento pertinentes à
execução do contrato: ...% (... por cento);
III - honorários, a serem cobrados do (órgão/entidade licitante), incidentes sobre os preços de
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em
consonância com novas tecnologias: ...% (... por cento);
IV - honorários, a serem cobrados do (órgão/entidade licitante), incidentes sobre os preços de
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de
peça e ou material cuja distribuição não proporcione a esta licitante o desconto de agência oncedido
pelos veículos de comunicação e de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965: ...% (...
por cento).
1.2 Os preços propostos são de nossa exclusiva responsabilidade e não nos assistirá o direito de
pleitear, na vigência do contrato, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
1.3 O prazo de validade desta Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados de
sua apresentação.
2. Reutilização de peças publicitárias – direitos autorais
2.1 Declaramos que, na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o
(órgão/entidade licitante) pagará, os seguintes percentuais em relação ao valor original de cessão de
direitos patrimoniais de autor e conexos, aos detentores de direitos sobre:
I - trabalhos de arte e outros:...%(...por cento);
II - obras consagradas incorporadas a peças:...%(...por cento);
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2.2 Para a reutilização por períodos inferiores, os respectivos percentuais máximos serão obtidos
pela regra de três simples.
3. Outras declarações
3.1 Estamos cientes e de acordo com as disposições alusivas a direitos autorais estabelecidas na
Cláusula Décima da minuta de contrato (Anexo IV).
3.2 Comprometemo-nos a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas
negociações comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e a veículos, transferindo ao
(órgão/entidade licitante) as vantagens obtidas.
3.3 Garantimos o pagamento integral dos valores devidos aos fornecedores de serviços
especializados e aos veículos e demais meios de divulgação, após a liquidação das despesas e o
pagamento a cargo do (órgão/entidade licitante), nos termos da Cláusula Décima Primeira da
minuta de contrato (Anexo IV).
3.4 Esta Proposta de Preços está sendo apresentada em conformidade com o Edital desta
concorrência.
.
................. -....., de..................de ________
(razão social da licitante)
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS, E A EMPRESA
..........................................
Concorrência nº 001/2017
Contrato nº..........
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS com sede na
___________, n.º ____, em ________, estado de __________, inscrita no CNPJ(MF) sob o
n.º __________, neste ato representada por _________, portador da cédula de identidade
RG n.º ____________, expedida pela ________, inscrito no CPF(MF) sob o n.º
__________, doravante designada CONTRATANTE.
CONTRATADA: (razão social da licitante vencedora), com sede na _____________, n.º
____, na cidade de _________, estado de _________, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º
____________, neste ato representada por ________, portador da cédula de identidade RG
n.º __________,expedida pela _________, inscrito no CPF(MF) sob o n.º ___________,
doravante designada CONTRATADA.
.........
.........
As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente contrato para prestação de
serviços de publicidade, a serem realizados sob o regime de empreitada por preço unitário
objeto da Concorrência nº 001/2017, autorizada mediante ato homologatório constante da
folha nº ......... do referido processo, mediante os termos e condições a seguir:
1. LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS
1.1. O presente Contrato reger-se-á pelas disposições da Lei nº 12.232/10, da Lei nº
8.666/93 com alterações, aplicável complementarmente e da Lei n.º 4.680/65.
1.2. Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste Contrato e a ele se
integram: o Edital da Concorrência 001/2017 e seus Anexos, bem como as Propostas
apresentadas pelas CONTRATADAS.
2. OBJETO
2.1. A presente contratação destina-se à prestação de serviços publicitários previstos no
item 2.2.
2.2. A prestação de serviços publicitários ora contratados compreende:
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2.2.1. Prestação de serviços de natureza contínua nos setores de publicidade e propaganda
para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo
o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou
serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, interno
(endomarketing) e externo. Como atividades complementares, os serviços especializados
pertinentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de
divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados
das campanhas realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos
publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, redes sociais, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos
efeitos das mensagens e das ações publicitárias no assessoramento e apoio no
desenvolvimento e execução em ações de comunicação.
2.3. As CONTRATADAS atuarão por ordem e conta da CONTRATANTE, em conformidade
com o art. 3º da Lei nº 4.680/65, na contratação de:
a) fornecedores de serviços de produção especializados ou não, necessários para a
execução técnica das peças, campanhas, materiais e demais serviços conexos previstos no
item 2.2, alíneas “a”, “b” , “c” e “d”;
b) veículos e outros meios de divulgação para a compra de tempo e espaço publicitários,
sem qualquer restrição de mídia.
3. VIGÊNCIA
3.1 O presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo esse prazo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, por
períodos iguais e sucessivos, nos termos do art. 57, inc. II da Lei n.º 8.666/93.
4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 As despesas decorrentes deste Contrato, nos primeiros 12 (doze) meses, estão
estimadas em R$ 900.000,00 ( NOVECENTOS MIL REAIS).
4.2. A ADMINISTRAÇÃO reserva-se no direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade
da reserva orçamentária prevista.
4.3. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta das seguintes dotações:
Projeto/Atividade
2.002.3390.39

Recurso
1000

Despesa/Ano
12/2017

2.012.3390.39

1000

81/2017

2.101.3390.39

1000

801/2017

Descrição
Coordenação Geral da Gerência Municipal de
Governo
Manutenção da Atividades da Gerencia de
Planejamen
Implementação do Fundo Municipal de Turismo
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2.029.3390.39
2.047.3390.39
2.029.3390.39
2.107.3390.39

1002
1031
1014
1015

424/2017
576/2017
425/2017
132/2017

2.015.3390.39
2.131.3390.39

1000
1000

780/2017
812/2017

2.047.3390.39
2.006.3390.39

1002
1000

574/2017
45/2017

2.118.3390.39

1000

192/2017

2.022.3390.39

1000

274/2017

2.047.3390.39
2.081.3390.39
2.010.3390.39
2.107.3390.39

1014
1029
1000
1001

575/2017
719/2017
70/2017
131/2017

2.081.3390.39

1000

717/2017

Gestão das Ações e Serviços de Saúde
Vigilancia em Saúde
Gestão das Ações e Serviços de Saúde
Manutenção e Operacionalização do Ensino
Fundament
Manutenção das Atividades do Desporto - FEMA
Manutenção e Operacionalização do Fundo
Municipal
Vigilancia em Saúde
Manutenção da Gerência Municipal de
Administração
Manutenção e Operacionalização da Gerencia de
Prod
Manutenção das Atividades da Gerencia Municipal
de
Vigilancia em Saúde
Gestão das Ações Sociais
Manutenção da Gerência Municipal de Finanças
Manutenção e Operacionalização do Ensino
Fundament
Gestão das Ações Sociais

4.3.1. Os convênios com o Estado de Mato Grosso do Sul e ou com o Governo Federal
poderá também ser fonte de despesas.
4.4. As despesas efetuadas no próximo exercício correrão por conta do respectivo
orçamento dentro da mesma programação financeira.
4.5. A Critério da Prefeitura de Aquidauana demandará à agência Licitada o
desenvolvimento de campanhas e demais serviços previstos neste Edital conforme seu
planejamento estratégico de mídia, independentemente da ordem de classificação das
agências.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato
ou dele decorrentes:
5.1.1. Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade.
5.1.2. Realizar - com recursos próprios e, quando necessário, mediante a contratação de
fornecedores e veículos - todos os serviços relacionados com o objeto deste Contrato
observados as especificações estabelecidas pela CONTRATANTE.
5.1.3. Comprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da
assinatura deste instrumento, que possuem individualmente, estrutura de atendimento
compatível com o volume e a característica dos serviços a serem prestados à
CONTRATANTE, representada, no mínimo, pelos seguintes profissionais:
• Profissional na área de atendimento;
• Profissional na área de planejamento;
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• Profissional na área de criação;
• Profissional nas áreas de produção impressa e eletrônica;
• Profissional na área de mídia.
5.1.4. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de
atendimento, na elaboração dos serviços objeto deste Contrato, admitida sua substituição
por profissionais com experiência equivalente ou superior.
5.1.5. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações
comerciais junto a fornecedores e veículos e transferir a CONTRATANTE as vantagens
obtidas.
5.1.5.1. O desconto de antecipação de pagamento será igualmente transferido à
CONTRATANTE, caso esta venha a saldar o compromisso antes do prazo estipulado.
5.1.5.2. Serão transferidas a CONTRATANTE as vantagens obtidas em negociação de
compra de mídia, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo,
espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo.
5.1.6. Fazer cotação prévia de preços para todos os serviços realizados por fornecedores,
observadas as seguintes disposições:
5.1.6.1. Apresentar 03 (três) propostas obtidas entre pessoas jurídicas previamente
cadastradas ou com documentação de regularidade fiscal em dia pela CONTRATANTE, nos
termos do disposto no art. 14 da Lei nº 12.232/10.
5.1.6.2. As propostas dos fornecedores serão coletadas, pela CONTRATADA, em
envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada pela
CONTRATANTE, sempre que o fornecimento do bem ou serviço tiver valor superior a 0,5%
(cinco décimos por cento) do valor total do Contrato.
5.1.6.3. Caso o fornecimento seja igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite previsto
na alínea “a” do inciso II do art. 23 da lei 8666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA
está dispensada do procedimento previsto no subitem 5.1.6.2 deste Contrato.
5.1.6.4. O fornecimento de bens ou serviços especializados exigirá sempre a apresentação
pelo contratado ao contratante de 3 (três) orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no
mercado do ramo de fornecimento pretendido.
5.1.6.5. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos
decorrentes de sua demora ou de omissão na condução dos serviços de sua
responsabilidade, na veiculação de publicidade ou por erro seu em quaisquer serviços
objeto deste contrato.
5.1.6.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de
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descontos para a CONTRATANTE.
5.1.7. Obter a aprovação prévia e expressa da CONTRATANTE para autorizar despesas
com produção, veiculação ou qualquer outra relacionada com este Contrato.
5.1.8. A contratação de serviços ou compra de material em empresas em que a
CONTRATADA ou seus empregados tenham, direta ou indiretamente, participação
societária ou qualquer vínculo comercial somente poderá ser realizada após comunicar à
CONTRATANTE este vínculo e obter sua aprovação.
5.1.9. As informações sobre a execução do Contrato, com os nomes das contratadas,
poderão ser divulgados em site aberto pela CONTRATANTE, garantido o livre acesso por
quaisquer pessoas.
5.1.10. Entregar à CONTRATANTE, até o dia 05 do mês subsequente, um relatório de
despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior e um relatório dos serviços
em andamento, este com os dados mais relevantes para uma avaliação do estágio em que
se encontram.
5.1.11. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de
solicitação.
5.1.12. Não caucionar ou utilizar o presente Contrato como garantia para qualquer operação
financeira.
5.1.13. Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação
exigidas na concorrência que deu origem a este ajuste.
5.1.14. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus empregados e, se e
quando for o caso, com relação a empregados de fornecedores contratados.
5.1.15. Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos por ela, em
decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência
Social, os encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, os encargos
que venham a ser criados e exigidos pelos poderes públicos e outras despesas que se
fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.
5.1.16. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de estarem
sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais.
5.1.17. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas
com o cumprimento do presente Contrato.
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5.1.17.1. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA
adotará as providências necessárias no sentido de preservar a CONTRATANTE e de
mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer
natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará à CONTRATANTE, as
importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez
dias úteis a contar da data do efetivo pagamento.
5.1.18. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação
de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais,
relacionadas com os serviços objeto deste Contrato.
5.1.19. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, no que tange ao
objeto do presente Contrato, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às
determinações efetuadas.
5.1.20. As agências contratadas reconhecem e aceitam a metodologia do subitem 6.2. e os
subitens 1.5 e 1.6 do Edital.
5.1.21. Manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças
publicitárias produzidas durante o período de 5 (anos) anos após a extinção do Contrato
(art. 17 da Lei 12.232/10).
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste Contrato
ou dele decorrentes:
6.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
6.1.2. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos
serviços, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser
confirmados, por escrito, no prazo de vinte quatro horas úteis;
6.1.3. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações
que se fizerem necessários à execução dos serviços;
6.1.4. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato;
6.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
6.1.6. Abrir, na internet, um site próprio para divulgação das informações sobre a execução
deste Contrato, conforme disposto no art. 16 e parágrafo único, da Lei n.º 12.232/10.
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6.2. O procedimento de seleção interna entre as agencias contratadas, em conformidade
com a Lei 12.232/2010 Art. 2º § 4o, fica estabelecido a seguinte metodologia, para o repasse
dos serviços:
6.2.1. O procedimento será realizado, por convocação da Agência classificada em primeiro
lugar para a prestação do serviço, em havendo declínio por parte da agência, deverá ser
convocada a segunda colocada e assim sucessivamente até a última colocada. Na primeira
convocação, em havendo empate na classificação entre agências, deverá realizar sorteio
para o inicio da distribuição dos serviços. Fica assegurada a todas as agências, a prestação
de no mínimo 2% do valor da verba contratada.
6.2.2. Após a distribuição conforme o subitem 6.2.1, em havendo agência sem ter recebido
serviço, a CONTRATADA terá preferência no próximo serviço a ser distribuído.
7. FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO
7.1. A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o
cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando
não corresponderem ao desejado ou especificado.
7.1.1. A fiscalização dos serviços será exercida pelo gestor contratual, servidor devidamente
designado pela CONTRATANTE, que terá poderes, entre outros, para notificar a
CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser
encontradas na execução deste Contrato.
7.1.1.1. Além das atribuições previstas neste Contrato e na legislação aplicável, caberá ao
gestor contratual verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas às condições da
contratação de fornecedores e aos honorários devidos à CONTRATADA.
7.2. A fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, única,
integral e exclusiva da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços a ela
incumbidos.
7.3. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer serviço,
incluído o de veiculação, considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja refeito ou
reparado nos prazos estipulados pela fiscalização, sem ônus para a CONTRATANTE, e a
expensas dos fornecedores e veículos por eles responsáveis.
7.4. A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por contratados por ela
diretamente, não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos
serviços contratados.
7.5. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa
fiscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações, propiciando o
acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às
observações e exigências apresentadas pela fiscalização.
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7.6. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE e/ou
auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam
respeito aos serviços prestados à CONTRATANTE.
7.7. A CONTRATANTE realizará, trimestralmente, avaliação da qualidade do atendimento,
do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos esforços de comunicação
sugeridos pela CONTRATADA, da diversificação dos serviços prestados e dos benefícios
decorrentes da política de preços por ela praticada.
7.7.1. A avaliação trimestral será considerada pela CONTRATANTE para aquilatar a
necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados;
para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o presente
Contrato; para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu
desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações.
8. REMUNERAÇÃO
8.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma: (listar
remuneração por contratada)
8.1.1. Honorários de........ % (..... por cento), incidentes sobre os custos comprovados e
previamente autorizados de serviços realizados por fornecedores, com a efetiva
intermediação da CONTRATADA, referentes à produção e à execução técnica de peças,
campanhas e materiais publicitários que envolva criação da agência.
8.1.1.1. Esses honorários serão calculados sobre o preço efetivamente faturado, a ele não
acrescido o valor dos tributos cujo recolhimento seja de competência da CONTRATADA.
8.1.2. ............(......... por cento) dos valores previstos na tabela de preços do Sindicato das
Agências de Propaganda de Mato Grosso do Sul, a título de ressarcimento dos custos
internos dos trabalhos realizados pela própria CONTRATADA.
8.1.3. Os layouts, roteiros e similares reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA.
8.2. Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA, ou de seus
representantes, serão de sua exclusiva responsabilidade. Eventuais exceções, no exclusivo
interesse da CONTRATANTE, poderão vir a ser ressarcidas por seu valor líquido e sem
cobrança de honorários pela CONTRATADA, desde que antecipadamente orçadas e
aprovadas pela CONTRATANTE.
8.3. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência
quando da utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a esta
tenham sido
eventualmente concedidos por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária
pertinente a este Contrato.
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9. DESCONTO DE AGÊNCIA
9.1. Além da remuneração prevista na Cláusula Oitava, a CONTRATADA fará jus ao
desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação, em conformidade com o
art. 11 da Lei nº 4.680/65.
9.2. A agência reverterá a CONTRATANTE a parcela de 5 % (cinco por centro) do
“desconto padrão de agência” a que fizer jus, conforme o estabelecido no ANEXO “B” –
Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios do item 4.4 das Normas-Padrão da Atividade
Publicitária do CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão.
9.3. Os frutos dos planos de incentivos eventualmente concedidos pelos veículos de
divulgação, para todos os fins de direito, constituem receita própria da CONTRATADA, nos
termos do disposto no art. 18 da Lei n.º 12.232/10.
10. DIREITOS AUTORAIS
10.1. A CONTRATADA cede a CONTRATANTE os direitos patrimoniais do autor das ideias
(incluídos os estudos, análises e planos), campanhas, peças e materiais publicitários, de
sua propriedade, de seus empregados ou prepostos, concebidos e criados em decorrência
deste Contrato.
10.1.1. O valor dessa cessão é considerado incluído nas modalidades de remuneração
definidas na Cláusula 8 (oito) deste Contrato.
10.2. Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam direitos de
autor e conexos, a CONTRATADA solicitará do fornecedor orçamento que prevejam a
cessão dos respectivos direitos patrimoniais pelo prazo definido pela CONTRATANTE.
10.2.1. A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de
autor e conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de cessão e condicionará a
contratação ao estabelecimento, no ato de cessão/orçamento/Contrato, de cláusulas em que
o fornecedor garanta acessão pelo prazo definido pela CONTRATANTE em cada caso.
10.3. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão dos direitos patrimoniais de
autor e conexos será sempre considerada como já incluída no custo de produção.
10.4. A CONTRATADA se obriga a fazer constar dos respectivos ajustes que vier a celebrar
com fornecedores, nos casos de tomadas de imagens sob a forma de reportagens,
documentários e similares, que não impliquem direitos de imagem e som de voz, cláusulas
escritas estabelecendo:
10.4.1. Que a CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, cópias das imagens contidas no material bruto produzido, as quais deverão ser
entregues em Betacam e em DVD, mediante ajuste dos custos envolvidos.
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10.4.2. A cessão dos direitos patrimoniais do autor desse material à CONTRATANTE, que
poderá a seu juízo, utilizar referidos direitos, diretamente ou por intermédio de terceiros,
durante a vigência deste Contrato, sem que lhe caiba qualquer ônus perante os cedentes
desses direitos.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura emitida pela
CONTRATADA, acompanhada quando for o caso, das Notas Fiscais/Faturas emitidas pelos
fornecedores e veículos em nome da CONTRATANTE, a/c (aos cuidados) da
CONTRATADA, acompanhadas do Certificado de Registro Cadastral do Município ou com a
documentação de regularidade fiscal em dia (certidões), comprovantes dos serviços
realizados e serviço de checagem.
11.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário, devendo a CONTRATADA
informar o Banco, Agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetuado o
crédito, seguindo os seguintes prazos:
- Veiculação: após o término da veiculação, mediante apresentação dos documentos de
cobrança de cada CONTRATADA e dos veículos; demonstrativos de despesas
(resumo/estimativa de custo), tabelas de preços dos veículos e respectivos comprovantes
de veiculação e de checagem;
- Produção: após entrega do material produzido, mediante apresentação dos documentos de
cobrança de cada CONTRATADA e dos fornecedores, demonstrativos de despesas
(resumo/estimativa de custo), respectivos comprovantes (dois de cada) e protocolo de
recebimento assinado pelo órgão/secretaria que solicitou o serviço;
- Outros serviços realizados por terceiros: nos vencimentos previamente ajustados com a
CONTRATANTE, mediante a entrega dos serviços solicitados, dos documentos de
cobrança de cada CONTRATADA e dos fornecedores e respectivos documentos e
comprovantes.
11.3. Os documentos de cobrança e demais documentos necessários ao reembolso de
despesas deverão ser encaminhados ao endereço a seguir, com antecedência mínima de
sete dias da data do vencimento, dos quais deverão constar a citação ao Contrato nº
....../2017 e a manifestação de aceitação do gestor contratual: PREFEITURA DE
AQUIDAUANA.
11.4. Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, a
CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la,
com a glosa da parte que considerar indevida.
11.4.1. Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
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11.5. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não
instituições financeiras.
11.6. Os pagamentos a fornecedores e veículos serão efetuados, pela CONTRATADA,
imediatamente após a compensação bancária dos pagamentos feitos pela CONTRATANTE.
11.6.1. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela CONTRATADA, de prazos de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.
11.6.2. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE um relatório com datas e valores
dos pagamentos realizados a fornecedores e veículos até o dia 10 do mês subsequente ao
do pagamento.
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução ou mora na
execução, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:
I. Advertência;
II. Multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso, a contar do primeiro dia útil
da data fixada para a entrega do serviço, calculada sobre o valor do serviço em atraso, até o
máximo de 10 %(dez por cento);
III. Multa de 5 % (cinco por cento), sobre o valor atualizado deste Contrato, cumulativa com
as demais sanções, por infração a quaisquer outras de suas cláusulas.
IV. Suspensão temporária de licitar e contratar com o (Governo, Prefeitura, Entidade) pelo
prazo de até 2 (anos) anos;
V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada.
12.2. A critério da CONTRATANTE, as sanções previstas nos incisos "I”, “IV" e "V" do item
12.1, desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nos incisos “II” ou
“III”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
12.3. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.
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12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
do recebimento da comunicação pela CONTRATADA.
13. RESCISÃO
13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78 e
nas formas estabelecidas no art. 79, todos da Lei nº 8.666/93.
13.2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será
cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente Contrato.
13.3. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras agências de
propaganda, caberá à CONTRATANTE decidir sobre a continuidade do presente Contrato.
13.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93, não dará à
CONTRATADA direito à indenização a qualquer título, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, com a exceção do que estabelece o art. 79, § 2º, da referida Lei.
13.5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste
Contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste
ajuste, até a completa indenização dos danos.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. A CONTRATADA guiar-se-á pelo Código de Autorregulamentação Publicitária, com o
objetivo de produzir publicidade que esteja de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor e demais leis vigentes, a moral e os bons costumes.
14.2. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Contrato e de seus
eventuais termos aditivos nas mesmos meios de comunicação onde foi publicado o ato
convocatório.
14.3. O presente Contrato poderá ser denunciado e, em consequência, encerrado
unilateralmente pela CONTRATANTE, após decorridos 30 (trinta) dias de sua vigência,
mediante notificação por escrito à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.
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14.4. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras
leis, os constantes da Lei nº 8.666/93, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.
14.5. A omissão ou tolerância das partes - em exigir o estrito cumprimento das disposições
deste Contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente - não constituirá novação ou
renúncia nem lhes afetará o direito de, a qualquer tempo, exigirem o fiel cumprimento do
avençado.
15. CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos relacionados a este Contrato regular-se-ão pelos preceitos de
Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e
as disposições de Direito Privado, na forma dos artigos. 54 e 55, inciso XII, da Lei n.º 8.666,
de 1993, bem como a legislação indicada no preâmbulo do presente Contrato.
16. FORO
16.1. As questões decorrentes da execução deste Contrato que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro de Aquidauana, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor
e forma.
Aquidauana, MS, __ de ____________ de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA – MS
CONTRATADAS

TESTEMUNHAS:
1._____________________________
2._____________________________

53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO V
TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
(CUSTOS INTERNOS VIGENTES 2017)
PLANEJAMENTO
PEÇA >
Calendário Anual Institucional
Calendário Anual Promocional
Diagnóstico Empresarial (por hora de consultoria)
Planejamento de Ação de Guerrilha
Planejamento de Ações Promocionais
Planejamento de Campanha de Incentivo e ou Relacionamento
Planejamento de Campanha Institucional ou Promocional
Planejamento de Comunicação
Planejamento de Comunicação Estadual
Planejamento de Comunicação Nacional
Planejamento de Comunicação Regional
Planejamento de Convenção / Feiras
Planejamento de Evento
Planejamento de Lançamento / Relançamento de Produto
Planejamento de Lançamento de Empresa
Planejamento de Lançamento Imobiliário
Planejamento de Mídia

2017 >
R$ 17.600
R$ 17.600
R$ 660
R$ 9.900
R$ 8.800
R$ 17.600
R$ 17.600
R$ 27.500
R$ 27.500
R$ 55.000
R$ 16.500
R$ 7.700
R$ 7.700
R$ 17.600
R$ 27.500
R$ 17.600
R$ 5.060

Logotipia/Identidade Visual
PEÇA
Envelopamento de Carro Grande
Envelopamento de Carro Pequeno
Envelopamento de Frota
Envelopamento de Ônibus
Envelope simples / bloco
Etiqueta de Roupa
Fachada Publicitária
Logotipo / Logomarca
Logotipo / Logomarca Promocional
Logotipo / Logomarca Reformulação
Manual de Identidade Visual Básico
Manual de Utilização de Logotipo / Logomarca
Nome
Papelaria / Cartão de Visita
Papelaria / Envelope Ofício / Saco (cada)
Papelaria / Papel Timbrado
Papelaria / Pasta
Slogan
Totem
Uniforme

Layout
R$ 1.650
R$ 1.540
R$ 6.160
R$ 1.760
R$ 616
R$ 946
R$ 5.060
R$ 6.930
R$ 4.950
R$ 6.391
R$ 1.980
R$ 1.760
R$ 1.210
R$ 1.430
R$ 1.210
R$ 1.650
R$ 1.980
R$ 1.980

Finalização
R$ 1.980
R$ 1.980
R$ 2.640
R$ 2.420
R$ 616
R$ 1.210
R$ 2.640
R$ 2.970
R$ 1.650
R$ 2.739
R$ 2.420
R$ 1.980
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 2.530
R$ 2.530

2017
R$ 3.630
R$ 3.520
R$ 8.800
R$ 4.180
R$ 1.232
R$ 2.156
R$ 8.800
R$ 9.900
R$ 6.600
R$ 9.130
R$ 4.400
R$ 3.740
R$ 5.060
R$ 1.826
R$ 2.046
R$ 1.826
R$ 2.266
R$ 3.300
R$ 4.510
R$ 4.510
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Mídia Impressa > Jornal
PEÇA
Página Dupla
01 Página
1/2 até Rouba Página
1/4 até 1/2 Página
1/8 até 1/4 de Página
Até 1/8 de Página
Mídia Impressa > Publicidade Legal/Balanços
PEÇA

Layout
R$ 4.334
R$ 3.432
R$ 2.838
R$ 1.450
R$ 942
R$ 564

Finalização
R$ 2.706
R$ 2.288
R$ 1.892
R$ 966
R$ 628
R$ 376

2017
R$ 7.040
R$ 5.720
R$ 4.730
R$ 2.416
R$ 1.570
R$ 941

Layout

Finalização

2017

Página Dupla

R$ 2.310

R$ 1.540

R$ 3.850

01 Página

R$ 1.650

R$ 1.100

$ 2.750

1/2 até Rouba Página

R$ 1.452

R$ 968

R$ 2.420

1/4 até 1/2 Página

R$ 1.056

R$ 704

R$ 1.760

1/8 até 1/4 de Página

R$ 924

R$ 616

R$ 1.540

Até 1/8 de Página

R$ 369

R$ 246

R$ 616

Mídia Impressa > Revista
PEÇA

Layout

Finalização

2017

Página Dupla

R$ 3.520

R$ 1.760

R$ 5.280

01 Página

R$ 2.750

R$ 1.210

R$ 3.960

2/3 de página

R$ 2.310

R$ 935

R$ 3.245

1/2 página

R$ 1.760

R$ 880

R$ 2.640

1/4 página

R$ 1.430

R$ 616

R$ 2.046

R$ 880

R$ 748

R$ 1.628

Valor mínimo

Mídia Eletrônica > Audiovisuais
PEÇA
Assinatura / Vinheta Eletrônica

2017
R$ 7.761
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Audiovisual / Documentário 3’ a 5’ - Roteiro

R$ 18.480

Audiovisual / Documentário 5’ a 10’ - Roteiro

R$ 25.872

Audiovisual / Documentário 10’ a 20’ - Roteiro

R$ 34.496

Audiovisual / Documentário acima de 20’ - Roteiro

a combinar

Audiovisual /Documentário - Direção de Arte

R$ 8.008

Filme / VT Direção de Arte

R$ 3.388

Filme / VT Institucional até 30” - Roteiro

R$ 9.130

Filme / VT Institucional até 60” - Roteiro

R$ 11.748

Filme / VT Institucional de 60” a 2’ - Roteiro

R$ 14.982

Filme / VT Ofertas até 30” - Roteiro

R$ 5.852

Filme / VT Ofertas até 60” - Roteiro

R$ 7.854

Filme / VT Ofertas de 60” a 2’ - Roteiro

R$ 9.548

Mídia Eletrônica > Audiovisuais
PEÇA

2017

Jingle até 30” - Roteiro

R$ 6.204

Jingle de 30” a 60” - Roteiro

R$ 7.436

Jingle de 60” a 2’ - Roteiro

R$ 8.668

Motion Design até 15”

R$ 3.300

Motion Design de 15” até 30”

R$ 3.905

Motion Design de 30” até 45”

R$ 5.115

Motion Design acima 45”

R$ 5.940

Static Design

R$ 4.290
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Roteiro / Merchandising

R$ 5.236

Roteiro Flash / Foguete

R$ 5.236

Roteiro / Carro de Som

R$ 5.236

Spot até 30” - Roteiro

R$ 2.772

Spot de 30” a 60” - Roteiro

R$ 4.004

Spot de 60” a 2’ - Roteiro

R$ 5.236

Mídia >Outdoor
PEÇA
Banco de Praça

R$ 1.108,80

Finalização
>
R$ 739,20

Busdoor

R$ 2.217,60

R$ 1.478

R$ 3.696

Busside

R$ 3.520

R$ 1.760

R$ 5.280

Faixa de Rua

R$ 847

R$ 363

R$ 1.210

Faixa para Avião

R$ 847

R$ 363

R$ 1.210

Gradil

R$ 847

R$ 363

R$ 1.210

R$ 2.420

R$ 1.650

R$ 4.070

R$ 825

R$ 1.430

R$ 2.255

Ônibus / Abrigo

R$ 2.217

R$ 1.478

R$ 3.696

Ônibus / Testeira de Ponto

R$ 1.108

R$ 739

R$ 1.848

Outdoor

R$ 3.520

R$ 1.760

R$ 5.280

Outdoor Duplo

R$ 4.180

R$ 1.760

R$ 5.940

Painel (Triface / Backlight / Frontlight)

R$ 3.410

R$ 1.650

R$ 5.060

Painel Eletrônico

R$ 2.956

R$ 1.971

R$ 4.928

Minidoor
Muro

Layout

2017
R$ 1.848
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Placa Comemorativa

R$ 1.108

R$ 739

R$ 1.848

Placa de Esquina

R$ 825

R$ 1.595

R$ 2.420

Placa de Estrada

R$ 2.956

R$ 1.971

R$ 4.928

Placa de Obra

R$ 2.402

R$ 1.601

R$ 4.004

Placa de Sinalização

R$ 1.201

R$ 800

R$ 2.002

-

-

a combinar

Prédio / Empena

R$ 3.542

R$ 1.518

R$ 5.060

Prédio / Envelopamento

R$ 5.082

R$ 2.178

R$ 7.260

R$ 924

R$ 616

R$ 1.540

Relógio Digital

R$ 1.386

R$ 924

R$ 2.310

Sanca (metrô/trem)

R$ 1.386

R$ 924

R$ 2.310

Tapume

R$ 2.402

R$ 1.601

R$ 4.004

Táxi / Teto Luminoso

R$ 1.108

R$ 739

R$ 1.848

Taxidoor

R$ 2.217

R$ 1.478

R$ 3.696

Pórtico de Entrada

Protetor de Árvores

Mídia > Indoor
PEÇA

Layout

Finalização

2017

Adesivo Lateral Escada Rolante

R$ 1.848

R$ 1.232

R$ 3.080

Cartaz Interno Terminais

R$ 1.848

R$ 1.232

R$ 3.080

Colunas de Garagem

R$ 924

R$ 616

R$ 1.540

Decoração de Vitrine

R$ 2.956

R$ 1.971

R$ 4.928

Envelopamento da Parte Superior de Portas

R$ 924

R$ 616

R$ 1.540

Envelopamento de Mesas

R$ 924

R$ 616

R$ 1.540
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Envelopamento de Portas

R$ 616

R$ 924

R$ 1.540

Floordoor

R$ 1.320

R$ 1.023

R$ 2.343

Pequenos Painéis Indoor

R$ 1.320

R$ 1.760

R$ 3.080

R$ 880

R$ 968

R$ 1.848

R$ 2.310

R$ 1.694

R$ 4.004

Placa de Sinalização inMall
Tapume

Design Editorial
PEÇA

2017

Boletim / Informativo até 04 págs

R$ 7.150

Boletim / Informativo até 08 págs

R$ 10.725

Boletim / Informativo até 16 págs

R$ 16.060

Boletim / Informativo até 32 págs

R$ 20.130

Boletim / Informativo acima de 32 págs

a combinar

Catálogo Capa / Miolo até 04 págs

R$ 12.012

Catálogo Capa / Miolo até 08 págs

R$ 15.015

Catálogo Capa / Miolo até 16 págs

R$ 18.772

Catálogo Capa / Miolo acima de 16 págs

a combinar

CD ou DVD Projeto Capa / Bolacha / Encarte simples

R$ 5.667

CD ou DVD Projeto Capa / Bolacha / Encarte de 08 a 16 págs

R$ 8.646

Cordel Capa e Miolo até 12 págs

R$ 10.010

Cordel Capa e Miolo até 24 págs

R$ 12.512

Cordel Capa e Miolo acima de 24 págs
House Organ Projeto/Editoração até 04 págs

a combinar
R$ 12.012
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House Organ Projeto/Editoração até 08 págs

R$ 15.015

House Organ Projeto/Editoração até 16 págs

R$ 18.788

House Organ Projeto/Editoração acima de 16 págs

a combinar

Design Editorial
PEÇA

2017

Livreto até 04 págs

R$ 10.010

Livreto até 08 págs

R$ 15.015

Livreto até 16 págs

R$ 22.484

Livreto até 32 págs

R$ 28.182

Livreto até 64 págs

R$ 35.266

Livreto acima de 64 págs

a combinar

Livro de Arte - Projeto Gráfico (capa)

R$ 13.200

Livro de Arte - Projeto Gráfico (miolo) até 104 págs

R$ 92.400

Livro de Arte - Projeto Gráfico (miolo) até 256 págs

R$ 147.840

Livro de Arte - Projeto Gráfico (miolo) acima de 256 págs

a combinar

Livro Texto Corrido - Projeto Gráfico (capa)

R$ 6.160

Livro Texto Corrido - Projeto Gráfico (miolo) até 104 págs

R$ 18.480

Livro Texto Corrido - Projeto Gráfico (miolo) até 256 págs

R$ 23.100

Livro Texto Corrido - Projeto Gráfico (miolo) até 432 págs

R$ 28.875

Livro Texto Corrido - Projeto Gráfico (miolo) acima de 432 págs

a combinar

Livro Txt + fotos-ilustrações-tabelas-gráficos, Proj. Gráf. (capa)

R$ 8.008

Livro Txt + fotos-ilustrações-tabelas-gráficos, Proj. Gráf. (miolo) até 104 págs

R$ 24.024
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Livro Txt + fotos-ilustrações-tabelas-gráficos, Proj. Gráf. (miolo) até 256 págs

R$ 30.030

Livro Txt + fotos-ilustrações-tabelas-gráficos, Proj. Gráf. (miolo) até 432 págs

R$ 37.537

Livro Txt + fotos-ilustrações-tabelas-gráficos, Proj. Gráf. (miolo) acima de 432 págs

a combinar

Design Editorial
PEÇA

2017

Manual Técnico até 04 págs

R$ 10.010

Manual Técnico até 08 págs

R$ 15.015

Manual Técnico até 16 págs

R$ 22.484

Manual Técnico até 32 págs

R$ 28.182

Manual Técnico até 64 págs

R$ 35.266

Manual Técnico acima de 64 págs

a combinar

Portfólio (capa e miolo) até 08 págs

R$ 15.015

Portfólio (capa e miolo) até 16 págs

R$ 18.788

Portfólio (capa e miolo) até 32 págs

R$ 23.562

Portfólio (capa e miolo) até 64 págs

R$ 29.260

Portfólio (capa e miolo) acima de 64 págs

a combinar

Relatório de Diretoria (capa e miolo) até 08 págs

R$ 13.860

Relatório de Diretoria (capa e miolo) até 16 págs

R$ 17.325

Relatório de Diretoria (capa e miolo) até 32 págs

R$ 21.560

Relatório de Diretoria (capa e miolo) até 64 págs

R$ 27.350

Relatório de Diretoria (capa e miolo) acima de 64 págs
Revista Projeto Gráfico (capa e miolo) até 16 págs

a combinar
R$ 22.000
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Revista Projeto Gráfico (capa e miolo) até 32 págs

R$ 33.000

Revista Projeto Gráfico (capa e miolo) até 64 págs

R$ 44.000
a combinar

Revista Projeto Gráfico (capa e miolo) acima de 64 págs
Embalagens
PEÇA
Bula

R$ 1.364

Finalização
>
R$ 1.870

Caixa de Embarque

R$ 2.970

R$ 2.882

R$ 5.852

Cartela

R$ 946

R$ 1.210

R$ 2.156

Cinta para Embalagem

R$ 946

R$ 1.364

R$ 2.310

Display

R$ 5.280

R$ 2.112

R$ 7.392

Embalagem

R$ 6.468

R$ 2.772

R$ 9.240

Embalagem Blister

R$ 7.458

R$ 4.400

R$ 11.858

R$ 15.092

R$ 6.468

R$ 21.560

Embalagem Promocional

R$ 4.620

R$ 3.080

R$ 7.700

Embalagem / Reformulação

R$ 3.960

R$ 3.080

R$ 7.040

Mascote

R$ 4.400

R$ 1.760

R$ 6.160

Mock-up

R$ 4.400

R$ 1.760

R$ 6.160

Pictograma

R$ 3.850

R$ 1.650

R$ 5.500

Rótulo

R$ 6.468

R$ 2.772

R$ 9.240

R$ 15.092

R$ 6.468

R$ 21.560

Rótulo Promocional

R$ 4.620

R$ 3.080

R$ 7.700

Rótulo / Reformulação

R$ 3.960

R$ 3.080

R$ 7.040

Embalagem de Linha de Produtos (até 05 produtos)

Rótulo de Linha de Produtos (até 05 produtos)

Layout

2017
R$ 3.234
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Sacola Institucional

R$ 5.236

R$ 2.244

R$ 7.480

Sacola Promocional

R$ 2.156

R$ 924

R$ 3.080

Materiais Impressos, Capas e Páginas.
PEÇA

Layout

Finalização >

2017

Agenda Capa

R$ 1.848

R$ 1.232

R$ 3.080

Agenda Projeto / Finalização

R$ 5.544

R$ 3.696

R$ 9.240

Álbum Capa

R$ 1.980

R$ 1.870

R$ 3.850

Álbum Projeto / Finalização

R$ 4.180

R$ 4.840

R$ 9.020

Apostila Capa

R$ 2.046

R$ 2.310

R$ 4.356

R$ 616

R$ 594

R$ 1.210

Book Projeto / Finalização

R$ 4.620

R$ 3.080

R$ 7.700

Broadside Projeto / Finalização

R$ 5.852

R$ 2.508

R$ 8.360

Caderno Capa

R$ 1.936

R$ 1.298

R$ 3.234

R$ 431

R$ 184

R$ 616

Calendário de Mesa 1 lâmina

R$ 2.310

R$ 1.540

R$ 3.850

Calendário de Mesa Múltiplas Lâminas

R$ 3.696

R$ 2.464

R$ 6.160

Calendário de Parede 1 Lâmina

R$ 2.310

R$ 1.540

R$ 3.850

Calendário de Parede Múltiplas Lâminas

R$ 3.696

R$ 2.464

R$ 6.160

Cardápio Projeto / Finalização

R$ 5.544

R$ 3.696

R$ 9.240

Carnê Capa

R$ 1.386

R$ 924

R$ 2.310

Carnê Miolo

R$ 1.386

R$ 924

R$ 2.310

Cartaz / Poster (de Arte)

R$ 4.092

R$ 2.728

R$ 6.820

Cartaz Institucional

R$ 2.772

R$ 1.848

R$ 4.620

Apostila Desenvolvimento (por pág)

Caderno Desenvolvimento (por pág)
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Cartaz Promocional

R$ 1.848

R$ 1.232

R$ 3.080

Cartazete

R$ 1.386

R$ 924

R$ 2.310

R$ 462

R$ 308

R$ 770

Carteirinha

Materiais Impressos, Capas e Páginas
PEÇA

R$ 554,40

Finalização
>
R$ 369

Convite

R$ 2.772

R$ 1.848

R$ 4.620

Diploma

R$ 1.386

R$ 924

R$ 2.310

R$ 924

R$ 616

R$ 1.540

R$ 3.234

R$ 1.386

R$ 4.620

R$ 739

R$ 492

R$ 1.232

Ingresso

R$ 1.848

R$ 1.232

R$ 3.080

Mala Direta

R$ 4.250

R$ 2.833

R$ 7.084

-

-

R$ 1.540

Adesivo

R$ 2.695

Finalização
>
R$ 1.155

Avental

R$ 1.540

R$ 924

R$ 2.464

Back Drop

R$ 1.430

R$ 1.650

R$ 3.080

Balcão para Degustação

R$ 2.530

R$ 3.014

R$ 5.544

Bandeira

R$ 616

R$ 847

R$ 1.463

Bandeirola

R$ 616

R$ 847

R$ 1.463

Banner

R$ 748

R$ 946

R$ 1.694

Circular / Carta

Editoração Tabela ou Gráfico
Folder (por dobra)
Formulário

Layout

Press Release (por lauda)

2017
R$ 924

Materiais Promocionais
PEÇA

Layout

2017
R$ 3.850
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Baralho
Bexiga / Bola / Balão
Blimp

R$ 1.430

R$ 2.882

R$ 4.312

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

R$ 1.430

R$ 1.342

R$ 2.772

Materiais Promocionais
PEÇA
Adesivo

R$ 2.695

Finalização
>
R$ 1.155

Avental

R$ 1.540

R$ 924

R$ 2.464

Back Drop

R$ 1.430

R$ 1.650

R$ 3.080

Balcão para Degustação

R$ 2.530

R$ 3.014

R$ 5.544

Bandeira

R$ 616

R$ 847

R$ 1.463

Bandeirola

R$ 616

R$ 847

R$ 1.463

Banner

R$ 748

R$ 946

R$ 1.694

Baralho

R$ 1.430

R$ 2.882

R$ 4.312

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

R$ 1.430

R$ 1.342

R$ 2.772

Layout
R$ 616

Finalização
R$ 616

2017
R$ 1.232

Boné

R$ 748

R$ 946

R$ 1.694

Botton

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

Braçadeira

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

Caixa de Fósforo

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

R$ 1.012

R$ 990

R$ 2.002

Camiseta

R$ 946

R$ 594

R$ 1.540

Caneta / Lápis

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

Bexiga / Bola / Balão
Blimp
Materiais Promocionais
PEÇA
Bloco de Recados

Calendário de Bolso

Layout

2017
R$ 3.850

12

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
GERÊNCIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Canivete / Faca
Cartão de Agradecimento
Cartão de Aniversário

R$ 616
R$ 1.817
R$ 1.980

R$ 616
R$ 778
R$ 1.716

R$ 1.232
R$ 2.596
R$ 3.696

Cartão de Natal
Cartão Magnético / Crédito

R$ 1.980
R$ 1.980

R$ 1.716
R$ 1.716

R$ 3.696
R$ 3.696

Cartão Postal
Carteira para docs. Veículos etc.
Cartela de Preço

R$ 946
R$ 616
R$ 616

R$ 1.364
R$ 616
R$ 616

R$ 2.310
R$ 1.232
R$ 1.232

Chapéu

R$ 946

R$ 594

R$ 1.540

Chaveiro
Cinta

R$ 946
R$ 616

R$ 594
R$ 616

R$ 1.540
R$ 1.232

Cinzeiro

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

Copo / Caneca / Garrafa

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

Crachá / Credencial

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

Cupom

R$ 946

R$ 902

R$ 1.848

Materiais Promocionais
PEÇA
Deflector Solar
Display de Balcão
Display de Ponta de Gôndola
Display de Preço
Display de Vitrine
Estandarte
Faixa de Gôndola
Ficha de Inscrição
Fita de Cabeça / Pulso
Flâmula
Flyer / Folheto / Panfleto / Filipeta (frente e verso)
Flyer / Folheto / Panfleto / Filipeta (frente)
Galhardete
Guardanapo
Guarda-sol
Imã de Geladeira
Inflável
Lenço
Leque
Marcador de página

Layout
Finalização
R$ 1.540
R$ 924
R$ 1.540
R$ 924
R$ 1.540
R$ 924
R$ 616
R$ 616
R$ 1.320
R$ 1.078
R$ 748
R$ 946
R$ 616
R$ 770
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 1.430
R$ 1.342
R$ 1.056
R$ 792
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 1.540
R$ 924
R$ 1.056
R$ 792
R$ 2.618
R$ 1.122
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 616

2017
R$ 2.464
R$ 2.464
R$ 2.464
R$ 1.232
R$ 2.398
R$ 1.694
R$ 1.386
R$ 1.232
R$ 1.232
R$ 1.232
R$ 2.772
R$ 1.848
R$ 1.232
R$ 1.232
R$ 2.464
R$ 1.848
R$ 3.740
R$ 1.232
R$ 1.232
R$ 1.232
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Medalha
Móbile
Mouse pad
Materiais Promocionais

R$ 1.056
R$ 1.320
R$ 1.320
PEÇA

Nécessaire
Painel Fotográfico
Painel / Fundo de Palco
Papel de Bandeja
Passador de Gôndola
Pen Drive
Placa Inaugurativa / Comemoração
Plaqueta
Porta Copo
Praguinha
Prancha PVC
Press-kit / Pasta (capa e por lâmina)
Raspadinha
Régua
Risque-Rabisque
Saia de mesa / Faixa de mesa
Selo
Stand para feiras / Envelopagem acima de 25 mts
Stand para feiras / Envelopagem até 15 mts
Stand para feiras / Envelopagem de 15 a 25 mts
Stand para feiras / Projeto Publicitário
Take One
Toalha

Layout >

R$ 792
R$ 1.606
R$ 1.144
Finalização

R$ 1.848
R$ 2.926
R$ 2.464
2017

R$ 1.320
R$ 1.760
R$ 3.773
R$ 1.760
R$ 1.540
R$ 616
R$ 1.540
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 1.056
R$ 616
R$ 1.540
R$ 616
R$ 616
R$ 616
R$ 1.540
R$ 5.170
R$ 3.542
R$ 3.520
a combinar

R$ 1.144
R$ 1.430
R$ 1.617
R$ 1.430
R$ 924
R$ 616
R$ 924
R$ 616
R$ 616
R$ 924
R$ 792
R$ 616
R$ 924
R$ 616
R$ 616
R$ 924
R$ 924
R$ 8.690
R$ 4.598
R$ 7.260
a combinar

R$ 2.464
R$ 3.190
R$ 5.390
R$ 3.190
R$ 2.464
R$ 1.232
R$ 2.464
R$ 1.232
R$ 1.232
R$ 1.540
R$ 1.848
R$ 1.232
R$ 2.464
R$ 1.232
R$ 1.232
R$ 1.540
R$ 2.464
R$ 13.860
R$ 8.140
R$ 10.780
a combinar

R$ 2.090
R$ 616

R$ 1.760
R$ 616

R$ 3.850
R$ 1.232

Materiais Promocionais
PEÇA

Layout

Finalização

2017

Troféu

R$ 2.090

R$ 1.760

R$ 3.850

Viseira

R$ 616

R$ 616

R$ 1.232

Welcome Package

R$ 2.090

R$ 1.760

R$ 3.850

Woobler

R$ 2.048

R$ 877

R$ 2.926
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Outros Serviços
SERVIÇO

2017

Tratamento de Imagens (outros)

R$ 0,10

Tratamento de Imagens (simples)

R$ 440

Valor de arte mínima

R$ 616

Vetorização (por Logotipo)

R$ 220

Design Gráfico Político > Identidade Visual
POSIÇÃO

2017

Governador

R$ 385.000

Senador

R$ 352.000

Deputado Federal

R$ 264.000

Deputado Estadual

R$ 165.000

Prefeito Capital

R$ 264.000

Prefeito Interior

R$ 132.000

Vereador Capital

R$ 88.000

Vereador Interior

R$ 49.500

Multimídia
PEÇA

2017

Power Point até 30 Telas

R$ 5.280
a combinar

Power Point acima de 30 Telas
Serviços Adicionais
PEÇA
Cópia com CD

2017
R$ 55
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Cópia com Pen Drive (unidade até 8 gigas)

R$ 88

Digitação de Textos (por lauda até 1.200 toques)

R$ 385

Digitação de Textos / Outros idiomas (por lauda)

R$ 577

Mapa de Localização Ilustrado

a combinar

Mapa de Localização Simples

R$ 3.080

Anúncios Display
PEÇA / TIPO

Preços Referência

Master (quaisquer dimensões)

R$ 3.734
ESTÁTICO

Adaptação (quaisquer dimensões)

R$ 1.488
POR FORMATO

Replicação (Ajustes de especificações para outros veículos)

R$ 437

ANIMADO
R$ 1.638
18 FORMATOS GND*
R$ 1.955

*Considerando horas de motion e replicação completa de uma campanha de display para a Rede Display Google
(GDN), 18 formatos.

Formatos Publicitários Mais Utilizados
PEÇA

Dimensões em Pixels

Arranha-céu (Skyscraper)

120 X 600

Arranha-céu largo (Wide skyscraper)

160 x 600

Banner

468 x 60

Super banner (Cabeçalho)

728 x 90

Super banner expansível
Giga banner (Cabeçalho grande)
Retângulo

728 x 90 - 728 x 300
970 x 90
180 x 150
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Retângulo médio

300 x 250

Retângulo grande

336 x 280

Retângulo vertical

240 x 400

Barra vertical

200 x 446

Quadrado

250 x 250

Quadrado pequeno

200 x 200

Formatos Publicitários Mais Utilizados
PEÇA

Dimensões em Pixels

Meia página (Half page)

300 x 600

Outdoor (Billboard)

970 x 250
Variável, até 72.200 pixels de
área

Dhtml / Floater
MOBILE
Feature Phones
Small Banner

120x20

Medium Banner

168x28

Large Banner

216x36
Smart Phones - Web & APPs

Banner e Banner Expansível

300x50

Wide Banner e Wide Banner Expansível

320x50

Interstitial

300x250

Observação: Formatos padrão IAB e Rede Display Google (GDN). Sujeitos a alteração.

Outras Peças
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PEÇA

Criação / Finalização

Post simples/Anúncio Redes Sociais (jpg/gifs + texto)

3.354

Post Carrossel (jpg/gifs + texto)

6.708

Cover para Redes Sociais

3.354
Criação / Animação / Programação

Anúncio para Tablet Horizontal ou Vertical

7.468

Anúncio para Tablet Horizontal e Vertical

11.202

Observações:
1) Adaptações de materiais já criados: 50% do valor original.
2) Os preços de anúncio para tablet incluem animação e Programação. Para anúncio estático cobrar
60%.

Projetos >Business Intelligence
SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência

A disciplina Business Intelligence é ampla com várias áreas de atuação, tais como: big data, análise qualitativa
e quantitativa de dados, planejamento de TI, banco de dados, entre outras. Escolhemos inserir o preço referência do
serviço mais demandado pelos clientes: análise de campanhas de comunicação.

ANÁLISE DE BI
Análise qualitativa de dados gerados a partir das diversas plataformas disponíveis no
mercado que coletam dados nos canais utilizados nas ações.
A análise consiste na interpretação dos dados tabulados extraindo informações relevantes para a
validação da estratégia e objetivos definidos
para a ação (KPIs), gerando relatório de recomendações para a implementação de correções ou
ajustes nas diversas ações em desenvolvimento.

R$ 6.720

Observação:
Análise estimada para campanhas de porte médio, com até 5 canais digitais
diferentes.

Projetos > Campanhas Digitais

SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência
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>>> PLANEJAMENTO DE CAMPANHA
Abrange 2 áreas distintas: planejamento estratégico e o planejamento de mídia, ambos para campanhas digitais.
Partimos do princípio de que as premissas globais como objetivos, metas, matriz swot e demais componentes de um
planejamento estratégico da marca já foram feitos e implementados.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE CAMPANHAS DIGITAIS
A partir de briefing padrão com todas as informações referentes a campanha a ser planejada a equipe de
planejamento, em conjunto com as equipes de BI e Mídia, desenvolverão o planejamento
estratégico da campanha definindo: métodos de abordagem, personas alvo das ações, jornada do
consumidor de acordo com o produto ou serviço objeto da campanha e objetivos a serem
atingidos.

PLANEJAMENTO DE MÍDIA PARA CAMPANHAS DIGITAIS
A partir de briefing padrão com todas as informações referentes a campanha a ser planejada, somados as
informações do planejamento estratégico da campanha, a equipe de mídia definirá: canais digitais
que melhor atendem a estratégia definida, volume de mídia em cada canal, plano de mídia padrão com
todo o detalhamento técnico dos canais escolhidos, KPIs, modelos e periodicidade de relatório para
o cliente.

R$ 35.300

R$ 24.100

Observação:
Planejamento estimado para campanhas de porte médio com volume de autorização de
mídia com até 5 canais digitais.

SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência

>>> GESTÃO DE CAMPANHA DE PERFORMANCE
Acompanhamento diário da campanha, com otimização constante, incluindo a
implementação de recursos e ferramentas que visam garantir a melhor
performance da conta, além do controle orçamentário da campanha.

REDE DE PESQUISA (LINKS PATROCINADOS)
Otimização das campanhas com base no resultado dos reports diários fornecidos pelas
ferramentas.

20%
da verba
gerenciada

REDE DE DISPLAY
Otimização das campanhas com base no resultado dos reports diários fornecidos pelas
ferramentas.

20%
da verba
gerenciada
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PROGRAMÁTICA
Otimização das campanhas com base no resultado dos reports diários fornecidos pelas
ferramentas.

20%
da verba
gerenciada

Observação:
Preço mínimo para Gestão de Campanha de Performance: R$ 5.200/mês.

Projetos > Redes Sociais
SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência

>>> PLANEJAMENTO DE REDES SOCIAIS
O planejamento de redes sociais inclui definição dos objetivos, conteúdo, plataformas e canais, incluindo a identidade visual
desses canais, recursos a serem utilizados, persona da marca, métricas e monitoramento de resultados. Exige um diagnóstico
que consiste em mapear a atuação da marca nas diversas plataformas sociais e a identidade percebida e compartilhada por seus
stakeholders.

• Diagnóstico da presença nas redes sociais
• Definição dos objetivos a serem atingidos
• Avaliação das melhores plataformas para a marca e definição do papel estratégico de cada uma
• Criação de guia de conteúdo, incluindo a identidade visual, recursos a ser utilizados,

R$ 27.200

persona da marca, tom de voz, editorial e volumetria
• Definição de métricas para acompanhamento
• Definição de ferramentas para análise de desempenho

>>> GESTÃO DE REDES SOCIAIS
Gestão e criação de conteúdo para os canais, com periodicidade e frequência de publicação.
Análise das menções da marca, bem como da repercussão das ações da empresa nesses
canais. O monitoramento contínuo inclui o relacionamento com os stakeholders, análises de
métricas relevantes e ações emergenciais de acordo com o que for detectado.

GESTÃO DE CANAIS E CONTEÚDO
• Gestão e criação de conteúdo para os canais, com periodicidade e requência de publicação
• Publicação de conteúdo próprio ou de terceiros
• Planejamento recorrente dos temas abordados no mês
• Customização das fanpages com o mote do período
R$ 12.500 / Mês
• Gerenciamento de fluxo de aprovação de conteúdo junto ao cliente
• Volumetria: até 03 redes sociais, postagens nas seguinte quantidades: Facebook 3 posts/semana, Twitter 1 post/dia, Instagram
2 posts/semana
• Insights para a produção de conteúdo
• Entrega e apresentação de relatório mensal

Projetos > Redes Sociais
SERVIÇO / ESCOPO >

Preço Referência >
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GESTÃO DE MONITORAMENTO
•Análise das menções da marca, bem como da repercussão das ações da empresa nesses
canais (até 8.000 menções/mês)
•Monitoramento de interações das pessoas com a marca e com as postagens
•Monitoramento das postagens com métricas, análise, avaliação de resultados
• Monitoramento de menções e temperatura de humor
• Monitoramento de resultados de ações e campanhas
• Indicadores de desempenho (KPIs)
• Acordo de Nível de Serviço 5x8
• Entrega e apresentação de relatório mensal.

R$ 7.800 / Mês

GESTÃO DE RELACIONAMENTO
• Monitoramento do relacionamento dos seguidores com a marca
• Classificação do perfil de seguidores e influenciadores
• Monitoramento e análise para ações emergenciais complexas
e sem complexidade
• Acordo de Nível de Serviço 5x8
• Volume médio de 150 interações por mês
• Entrega e apresentação de relatório mensal

R$ 11.000 / Mês

Observação:
Os preços não incluem contratação de ferramenta de gestão e monitoramento em redes sociais.

SERVIÇO / ESCOPO
>>> PLANEJAMENTO

Preço Referência

Etapa fundamental para o sucesso dos projetos de SEO, o planejamento identifica os melhores termos (palavras-chave) e
melhores canais para posicionar a marca, considerando o produto/serviço, concorrência e, principalmente, volume de buscas
na internet, a fim de assegurar o melhor posicionamento da marca nos sites de busca. São definidas as metas e os KPIs que
nortearão a gestão de SEO. Estratégias de link building, conteúdo e performance também são definidas no planejamento, bem
como melhorias técnicas para otimizar a indexabilidade nos mecanismos de busca

• Análise do comportamento de busca do mercado da empresa
• Definição de palavras-chave positivas e negativas que afetam a audiência
• Identificação das palavras-chave que estão mais associadas ao domínio
• Definição dos melhores canais (buscadores)
• Definição dos tipos de conteúdo mais adequados
• Definição das estratégias de link building
• Análise do Ranking orgânico (organic) e de autoridade (authority)
• Estudo de consistência das palavras-chave em páginas específicas
• Traffic source - tendências no volume de buscas para o mercado/segmento, em todos os buscadores.
• Análise do Campo Semântico para qualificação da audiência desejada
• Definição da estratégia de Gestão de Autoridade
• Definição de Metas e KPIs

R$ 23.500

Projetos > SEO (Search Engine Optimization)
SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência
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>>> GESTÃO
A gestão de SEO é um trabalho contínuo, visto que os algoritmos de busca evoluem constantemente. Inclui link
building, instruções técnicas para otimização de páginas, códigos do site, otimização do conteúdo e das imagens,
instruções para otimização de back-links e, principalmente, gestão de performance com foco nos KPIs definidos no
planejamento.
Diagnóstico e Setup Inicial do Canal
Consiste em ações técnicas no canal, executadas no início do trabalho de gestão, que visam corrigir falhas e tornar o
canal ótimo e relevante pelos buscadores.
• Apontamento de otimizações da estrutura da informação no site
• Melhorias no Title e Meta Description
• Correções na indexação do site (rastreamento, ações manuais,

dns, 404, robots, sitemaps e servidor)
• Levantamento de Transferência de propriedade e

R$ 11.500

autoridade de página/domínio
• Análises de Broken Link, Backlinks e Link Building
• Identificação de erros e fatores que podem ser interpretados

como black hat
• Relatório de posição do site na busca orgânica em palavras-chave positivas

Observação:
Preço para 20 Seções/Templates.

>>> GESTÃO DE SEO
A gestão de SEO é um trabalho contínuo, visto que os algoritmos de busca
evoluem constantemente. É fundamental para chegar à primeira página dos
buscadores e manter o site em evidência.
• Orientações para criação de conteúdos relacionados aos objetivos traçados
• Instruções técnicas para otimização de páginas
• Revisão constante de códigos do canal
• Otimização do conteúdo e das imagens
• Instruções para otimização de back-links
• Gestão de performance com foco nos KPIs definidos no planejamento
• Volume sugerido criação de um conteúdo por semana.

R$ 9.500 / Mês

Observação:
Escopos e investimentos estimados para um canal de pequeno e médio porte com especificação
funcional semelhante aos citados nesta tabela.

Projetos > Website
SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência
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Responsivo com 10 seções: Home, Empresa, Serviços, Galeria de Mídias, Formulário
de Contato, Formulário de Orçamento, Notícias, Clientes, Casos de Sucesso,
Resultados de busca. Especificação funcional, arquitetura de informação (UX), sitemap,
wireframe, layout e desenvolvimento front-end e back-end para um novo website.
Painel de Administração para atualização de conteúdo. HTML desenvolvido
utilizando os padrões
W3C (HTML, XHTML, CSS, XML, etc). Configurações básicas para indexação em
buscadores. Testes nas últimas versões dos principais navegadores.

R$ 37.100

Projetos > Hotsite
SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência

Tecnicamente idêntico ao website, porém com uma estrutura de seções menor e mais focada
a lançamentos de promoções, concursos, eventos, entre outros. Possui um período de vida
definido e precisa ter uma estratégica de comunicação bem elaborada, alinhada com a estratégia
da campanha.

Hotsite de evento com 8 seções: Home, Sobre o Evento, Como Chegar, Agenda, Palestrantes,
Patrocinadores, Formulário de Contato, Formulário de Inscrição simples, sem meio de
pagamento ou controles integrados. Especificação funcional, arquitetura de informação (UX),
sitemap, wireframe, layout e desenvolvimento front-end e back-end.
Painel de Administração para atualização de conteúdo. HTML desenvolvido utilizando os
padrões W3C (HTML, XHTML, CSS, XML, etc). Configurações básicas para indexação em

R$ 21.359

Projetos > Mobile Site
SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência

Um Mobile Site possui as mesmas características de um website, porém devem ser
consideradas premissas técnicas essenciais para elevar a experiência do usuário
e otimizar muito o desempenho, visto que será utilizados em dispositivos móveis.

Versão de um website já existente. 10 seções: Home, Empresa, Serviços, Galeria de Mídias
(fotos, vídeos), Formulário de Contato, Formulário de Orçamento, Notícias, Clientes, Casos
de Sucesso, Resultados de busca. Especificação funcional, arquitetura de informação
(UX), sitemap, wireframe, layout e desenvolvimento front-end e back-end.
Painel de Administração para atualização de conteúdo. HTML, desenvolvido utilizando
os padrões W3C (HTML, XHTML, CSS, XML, etc).

R$ 22.200

Projetos > Blog
SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência

O Blog nada mais é que um website com foco em divulgar rapidamente
informações de um modo simples e rápido.
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Responsivo com 5 seções: Home, Categoria de conteúdo, Conteúdo, Resultados de Busca e Fale
conosco. Especificação funcional, arquitetura de informação (UX), sitemap, wireframe, layout e
desenvolvimento front-end e back-end. Painel de Administração para atualização
de conteúdo. HTML desenvolvido utilizando os padrões W3C (HTML, XHTML, CSS, XML, etc).
Configurações básicas para indexação em buscadores. Testes nas últimas versões dos
principais navegadores.

R$ 14.400

Projetos > Landing Page
SERVIÇO / ESCOPO
Página criada exclusivamente como destino de uma campanha. Tem como
principal objetivo informar o usuário sobre uma determinada ação, lançamento,
promoção com foco em aumentar o engajamento e conversão.
Página única de campanha já definida no planejamento, responsiva, com os seguintes
elementos: Até 3 banners em slider, até 2 blocos de textos, até 10 imagens, até 3 vídeos
incorporados de ferramenta de terceiros, formulário de captação que envia um email ao administrador. Especificação funcional, arquitetura de informação (UX),
sitemap, wireframe, layout e desenvolvimento front-end e back-end.
HTML desenvolvido utilizando os padrões W3C (HTML, XHTML, CSS, XML,
etc). Configurações básicas para indexação em buscadores. Testes nas últimas
versões dos principais navegadores.

Preço Referência

R$ 7.120

Observações válidas para Website, Hotsite, Mobile Site, Blog e Landing Page:
1) Os preços não incluem produção de conteúdo e ferramentas interativas não especificadas no escopo.
2) Os preços não incluem hospedagem, compra de domínio e certificados de segurança, que devem ser
orçados à parte.

Projetos > Mobile App
SERVIÇO / ESCOPO
Desenvolvimento de aplicativo híbrido, proprietário, para as plataformas Android e IOS.
Especificação funcional, arquitetura de informação (UX), wireframe, layout e
desenvolvimento front-end e back-end.
Funcionalidades: Login, Logout, Esqueci minha senha, Termos de Uso, Cadastro, Sobre o
Aplicativo, Galeria de Fotos, Notícias, Push notification, Eventos, Alteração de dados
cadastrais. Painel de Administração para atualização de conteúdo e APIs de integração
entre o Back-end e o APP. Compatibilidade e testes nas últimas versões de sistema
operacional dos principais dispositivos.

Preço Referência

R$ 57.600

Observação:
O preço não inclui produção de conteúdo e ferramentas interativas não especificadas no
escopo.

Projetos >E-commerce
SERVIÇO / ESCOPO

Preço Referência
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Customização de e-commerce, utilizando plataforma de mercado existente. Em caso
de plataformas open-source, é definido um tema padrão e com base nisto é feita toda
customização. Em caso de platorma proprietária, é utilizado o tema já existente e feito
as customizações dentro dos limites da plataforma.

E-commerce para empresas de pequeno e médio porte com nível de maturidade média
em venda on-line. Layout e desenvolvimento front-end e back-end. Personalização das
seguintes páginas: Home, Categoria de Produtos, Produto, Carrinho de Compras, Finalização de
Pedido, Resultados de Busca, Institucional. HTML desenvolvido utilizando os padrões W3C
(HTML, XHTML, CSS, XML, etc). Configurações básicas para indexação em buscadores. Testes
nas últimas versões dos principais navegadores.

R$ 48.200

Observações:
1) O preço não inclui: planejamento, treinamento, homologação de meios de pagamento, homologação de
formas de entrega e carga de produtos.
2) O preço não inclui desenvolvimento ou locação de plataforma, que deve ser orçado à parte.
3) O preço não inclui hospedagem, compra de domínio e certificados de segurança, que devem ser
orçados à parte.

Projetos>E-mailMarketing
SERVIÇO / ESCOPO

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO HTML
Criação de layout com conteúdo produzido a partir de briefing do cliente, mais
diagramação e produção da peça em HTML, com links e códigos para mensuração.

OUTROS SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING
Importação, higienização e segmentação da base. Importação do HTML
e programação dos disparos. Gestão: geração de relatórios, análise
de performance e sugestões de ajustesl

Preço Referência

R$ 3.354

sob consulta

Projetos > Newsletter
SERVIÇO / ESCOPO

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DO HTML
Criação de layout mais diagramação e produção da peça em HTML, com links
e códigos para mensuração.
*Conteúdo especializado produzido pelo cliente.

Preço Referência

R$ 3.354
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OUTROS SERVIÇOS DE NEWSLETTER
Importação, higienização e segmentação da base. Importação do HTML
e programação dos disparos. Gestão: geração de relatórios, análise de performance e
sugestões de ajustes.

sob consulta

ANEXO VI - PLANILHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO
PROPOSTA TÉCNICA
Agência:________________________________
QUESITOS

Pontos
Concedidos

Total

Até 40 (quarenta) pontos para a agência que cobrar os
menores valores de custos internos com base na Tabela
de Custos Internos do Sindicato das Agências de
Propaganda do Estado de Mato Grosso do Sul (um ponto
para cada 1% - um por cento - de desconto e limitado a
40% - quarenta por cento - do valor da tabela).
Até 30 (quarenta) pontos para os menores honorários
oferecidos sobre o custo orçado junto a fornecedores
especializados, na prestação de serviços e de
suprimentos externos, nos termos do subitem 3.6.1 das
Normas-Padrão (seis pontos para cada 1% de desconto
sobre os 15% originais, até o limite de 5% de desconto).
Até 30 (trinta) pontos à proposta que oferecer maior
percentual a ser concedido com base na estimativa de
valor da conta de publicidade, dentro dos limites do Anexo
“B” das Normas Padrão (quinze pontos para cada 1% de
desconto sobre os 20% originais, até o limite de 2% de
desconto).
PONTUAÇÃO TOTAL DA LICITANTE (Nota auferida)
Observações:
1) A pontuação final por quesito será calculada com, no máximo, duas casas decimais,
desprezando-se as demais, sem qualquer arredondamento;
2) A pontuação total da licitante corresponderá à soma das pontuações finais.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MENOR
________________________________., inscrito no CNPJ sob n.
__________________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
_________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_________________ e do CPF n. __________________ , Declaro que não há no
quadro de pessoal desta empresa, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos de
idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do
Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n. 8.666, de 21 de junho
de 1993, sob a nova redação da Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e data

____________________________________________
assinatura do representante legal
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES
_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ n.
______________, sediada ______________________________(endereço
completo), declara, para os devidos fins, que compromete-se em informar a qualquer
tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos da
sua habilitação, na forma determinada no § 2°, do artigo 32, da Lei n. 8.666/93 e alterações,
devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Local e data
____________________________________________
assinatura do representante legal
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins do disposto no item 7.1.5 alínea b do Edital de
CONCORRÊNCIA
n.
01/2017,
que
a
empresa
XXXXXXX,
CNPJ
n.XXX.XXX.XX/0001-XX, estabelecida à Rua XXXXXXXXXXX, não está impedida de
participar de licitações no âmbito da administração pública federal, estadual ou
municipal.

Local e data
____________________________________________
assinatura do representante legal
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE TRATA DE DIREITOS AUTORAIS

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ
n.______________, sediada ______________________________(endereço
completo), declara, sob as penas da lei, que:
Tratará a questão dos direitos autorais, estabelecendo a cessão total e
definitiva dos direitos patrimoniais de uso das ideias (incluídos os estudos,
análises e planos), peças, campanhas e demais materiais de publicidade de
sua propriedade, concebidos, criados e produzidos em decorrência do contrato
que vier a ser firmado, sem qualquer remuneração adicional ou especial,
mesmo após a vigência do Contrato.
Manterá o compromisso de sempre negociar as melhores condições de preço,
para os direitos de imagem de som e de voz (atores e modelos) e sobre obras
consagradas, nos casos de utilização e ou possível reutilização em peças
publicitárias para Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Local e data
____________________________________________
assinatura do representante legal
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