DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
(modelo nos termos do Decreto Estadual nº 64.378/2019)
PROCESSO: 088/2020
UNIDADE CONTRATANTE: DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO S.A
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

DECLARO ter utilizado a minuta-padrão de edital de
LICITAÇÃO pública e seus anexos objetivando a “contratação de serviços de
publicidade” (v.4 – 26.09.2019), disponibilizada pela Subprocuradoria
Geral do Estado da Consultoria Geral no site da Bolsa Eletrônica de Compras
do Estado de São Paulo – BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br, opção
“Minutas de editais”).

DECLARO,

ainda,

que

eventuais

alterações

do

texto

padronizado foram destacadas em negrito e sublinhadas para o exame
específico pela Procuradoria Geral do Estado, em atendimento ao artigo 35,
parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989.

São Paulo, 28 de dezembro de 2020.

__________________________
Nelson Antônio de Souza
Presidente do Desenvolve
SP
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃOPARA A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
PROCESSO ADM Nº 088/2020
LOCAL, DATA E HORÁRIO DA PRIMEIRA SESSÃO PÚBLICA: Rua da
Consolação, 371, Consolação, São Paulo/SP. Sessão de Abertura:
09/03/2021, às 15h[00]min

O DESENVOLVE SP – AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S.A., doravante referida como “Unidade Contratante”, por intermédio do
Senhor Nelson Antônio de Souza , RG nº: 342.435-SSP/PI, e CPF sob o nº:
153.095.253-00, torna público que se acha aberta nesta unidade, situada na
Rua da Consolação, 371, Consolação, São Paulo/SP, licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA, do tipo MELHOR TÉCNICA, que será regida pela Lei Federal
nº 12.232/2010 e, de forma complementar, pela Lei Federal nº 4.680/1965;
Decreto federal nº 57.690/1966; Lei estadual nº 6.544/1989; Decreto
estadual nº 52.040/2007; Decreto estadual nº 56.640/2011, com suas
alterações, bem como a Lei nº 13.303/2016 e o Regulamento Interno de
Licitações, Convênios e Contratos do Desenvolve SP, além das demais
normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.
O Edital será publicado em resumo no Diário Oficial do Estado de São Paulo
– DOE e poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos
http://www.imprensaoficial.com.br e www.desenvolvesp.com.br. A versão
completa contendo as especificações poderá ser obtida na sede da Unidade
Contratante, mediante simples requerimento ou por meio eletrônico.
Os INVÓLUCROS Nº 1 – PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (VIA NÃO
IDENTIFICADA), o Nº 2 - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (VIA
IDENTIFICADA), o Nº 3 – OUTROS COMPONENTES DA PROPOSTA TÉCNICA e
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Nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos pela Unidade Contratante em
sessão pública que será realizada no dia, horário e local acima indicados,
sendo conduzida pela Comissão Julgadora da Licitação.
1. OBJETO
1.1 Descrição. A presente licitação tem por objeto a contratação de
serviços de publicidade, assim considerados o 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, nos termos do
Briefing que integra este Edital como Anexo I.
1.2. Adjudicação. Para a prestação dos serviços serão contratadas 02
(duas) agências de propaganda.
1.2.1. As agências de propaganda contratadas atuarão por conta e
ordem da Unidade Contratante na contratação de veículos e meios de
divulgação para a transmissão de mensagens publicitárias e de
fornecedores de bens e serviços especializados para a execução do
objeto descrito no Anexo I.
1.2.2. A seleção interna entre as agências de propaganda contratadas
deverá obedecer ao “Manual de Seleção Interna de Agência de
Propaganda Contratada” elaborado pela Unidade de Comunicação do
Governo do Estado de São Paulo, que faz parte deste Edital como
Anexo VI.
1.2.3.

As

agências

de

propaganda

contratadas

não

poderão

subcontratar outras agências de propaganda para a execução do objeto
contratado.
1.2.4. As agências atuarão de acordo com a solicitação da Unidade
Contratante,

indistintamente

e

independentemente

de

sua

classificação no certame, e não terão exclusividade em relação a
nenhuma das atividades descritas no Anexo I do Edital.
1.2.5. As atividades e ações decorrentes da execução do contrato terão
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
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podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
1.3 Regime de execução. Fica estabelecida a forma de execução indireta,
sob o regime de empreitada por preço unitário.
1.4. Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto
deste certame é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
2. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Participantes. Poderão participar deste certame licitatório as agências
de propaganda, nos termos da Lei Federal nº 4.680/1965 e Lei Federal nº
12.232/2010, que preencherem as condições e requisitos estabelecidos
neste Edital, no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios
do Desenvolve SP e na legislação aplicável.
2.2. Vedações. Não poderão participar da presente licitação pessoas
jurídicas:
2.2.1.

Que

estejam

com

o

direito

de

licitar

e

contratar

temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar
e contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta,
com base no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e Súmula 51 do
TCE/SP;
2.2.2. Declarada inidônea por qualquer ente federativo, enquanto
perdurarem os efeitos da sanção, na forma do artigo 87, inciso IV da
Lei nº 8.666/1993 ou declarada impedida de licitar e contratar com os
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Estado de
São Paulo, com base no artigo 7º da Lei 10.520/02, enquanto
perdurarem os efeitos da sanção;
2.2.3.

Que

possuam

vínculo

de

natureza

técnica,

comercial,

econômica, financeira ou trabalhista com a autoridade competente, o
subscritor do Edital ou algum dos membros da Subcomissão Técnica e
da Comissão Julgadora da Licitação;
2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
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2.2.5. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis
pela elaboração do briefing; ou da qual o autor do briefing seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado;
2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar
de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual,
municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem
econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n°
12.529/2011;
2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública
em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração
administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei
Federal n° 9.605/1998;
2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em
razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos
termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;
2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a
Administração Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei Complementar Estadual
nº 709/1993;
2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso
à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal
nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº
58.052/2012;
2.2.11. cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por
cento) no capital social seja dirigente ou empregado do Desenvolve SP;
2.2.12. incluída no cadastro no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS previsto na Lei Federal nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013;
2.2.13. constituída por sócio de empresa que estiver suspensa,
impedida ou declarada inidônea;
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2.2.14. cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea;

VII. constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de
empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos
fatos que deram ensejo à sanção;
VIII. cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de
empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos
fatos que deram ensejo à sanção;
IX. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em
razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.
2.3. Aceitação tácita. A entrega dos invólucros à Comissão Julgadora da
Licitação implica na aceitação, pelo licitante, de todas as normas e
condições estabelecidas neste Edital, bem como implica:
2.3.1. a confirmação de que recebeu da Comissão Julgadora da
Licitação o invólucro padronizado de que trata o item 3.1.1.1 deste
Edital e todas as informações relativas à participação neste certame
licitatório;
2.3.2.

a

responsabilidade

pela

fidelidade

e

legitimidade

das

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.
2.3.3. a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se o licitante a
declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo a
participação, quando for o caso.
2.4. Ônus decorrentes da participação. O licitante assume todos os custos
decorrentes da elaboração de propostas e da apresentação de documentos
de habilitação exigidos neste certame, ficando a Unidade Contratante
isenta de qualquer responsabilidade por tais custos, independentemente
do resultado do procedimento licitatório.
2.5.

Esclarecimentos:

Os

esclarecimentos

sobre

os

termos

deste

instrumento convocatório serão prestados pela Comissão Julgadora da
Licitação, desde que os pedidos tenham sido recebidos até 02 (dois) dias
6

úteis antes da data de apresentação das propostas, exclusivamente por
intermédio de solicitação escrita, em uma das seguintes formas:
2.5.1. Por carta protocolizada no DESENVOLVE SP situada na Rua da
Consolação 371, Consolação, SP/SP, em dias úteis, no horário das 10:00 às
17:00 horas;
2.5.2. Pelo e-mail: licitacoes@desenvolvesp.com.br
3. INVÓLUCROS PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
3.1 A Proposta Técnica deverá ser entregue à Comissão Julgadora da
Licitação acondicionada nos Invólucros nº 1, nº 2 e nº 3.
3.1.1. Invólucro nº 1. No INVÓLUCRO Nº 1 – PLANO DE COMUNICAÇÃO
PUBLICITÁRIA (VIA NÃO IDENTIFICADA) deverá ser acondicionada a via
não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, elaborado em
conformidade com o disposto nos itens 5.2 e 5.3 do Edital.
3.1.1.1. Só será aceito pela Comissão Julgadora da Licitação o
invólucro padronizado fornecido pela Unidade Contratante, o
qual deverá ser solicitado por e-mail encaminhado ao endereço
eletrônico compras@desenvolvesp.com.br e será retirado pelo
licitante na sede da Unidade Contratante, no endereço informado
no preâmbulo deste Edital, no horário das 10 às 17 horas.
3.1.1.2. Para preservar, até a abertura do Invólucro nº 2, o sigilo
quanto à autoria do Plano de Comunicação Publicitária, o
Invólucro nº 1 não poderá:
a) ter nenhuma identificação;
b) estar com lacre e com rubrica;
c) apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que
possibilite a identificação do licitante;
d) estar danificado ou deformado pelas peças, material e ou
demais documentos nele acondicionados de modo a
possibilitar,

sob qualquer forma, a identificação do

licitante.
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3.1.2. Invólucro nº 2. No INVÓLUCRO Nº 2 - PLANO DE COMUNICAÇÃO
PUBLICITÁRIA (VIA IDENTIFICADA) deverá ser acondicionada a via
identificada do Plano de Comunicação Publicitária, nos termos do item
5.4 deste Edital.
3.1.2.1. O Invólucro nº 2 deverá estar fechado e rubricado no
fecho, com a seguinte identificação:
INVÓLUCRO Nº 2 - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA
(VIA IDENTIFICADA)
CONCORRÊNCIA nº 001/2020
Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária (via
identificada)
Nome empresarial e CNPJ do licitante
3.1.2.2. O Invólucro nº 2 deve ser providenciado pelo licitante em
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde
que inviolável, quanto às informações de que trata, até a sua
abertura.
3.1.3. Invólucro nº 3. No INVÓLUCRO Nº 3 – OUTROS COMPONENTES
DA PROPOSTA TÉCNICA deverão estar acondicionados a Capacidade de
Atendimento, o Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de
Comunicação, de que tratam os itens 5.5 a 5.10.
3.1.3.1 O Invólucro nº 3 deverá estar fechado e rubricado no
fecho, com a seguinte identificação:
INVÓLUCRO Nº 3 – OUTROS COMPONENTES DA PROPOSTA
TÉCNICA
CONCORRÊNCIA nº 001/2020
Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento, Repertório e
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação.
Nome empresarial e CNPJ do licitante.
8

3.1.3.2. O Invólucro nº 3 deverá ser providenciado pelo licitante
e

poderá

ser

constituído

de

embalagem

adequada

às

características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às
informações de que trata, até sua abertura.
3.1.3.3. O Invólucro nº 3 e o seu conteúdo não poderão ter
informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que
conste da via não identificada do Plano de Comunicação
Publicitária e que possibilite a identificação da autoria deste antes
da abertura do Invólucro nº 2.
4. INVÓLUCRO PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue à Comissão Julgadora de
Licitação acondicionada no Invólucro nº 4.
4.1.1. Invólucro nº 4. O INVÓLUCRO nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS
deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte
identificação:
INVÓLUCRO Nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA nº 001/2020
Proposta de Preços
Nome empresarial e CNPJ do licitante.
4.1.2. O Invólucro nº 4 deverá ser providenciado pelo licitante e
poderá ser constituído de embalagem adequada às características de
seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que
trata, até sua abertura.
4.1.3. O Invólucro nº 4 e o seu conteúdo não poderão ter informação,
marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste da via
não identificada do Plano de Comunicação Publicitária e que
possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do
Invólucro nº 2.
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5. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
5.1. Estrutura. A Proposta Técnica será redigida em língua portuguesa,
salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem
emendas ou rasuras, e estruturada de acordo com os quesitos e
subquesitos apresentados a seguir:
5.1.1. Plano de Comunicação Publicitária;
5.1.2. Capacidade de Atendimento;
5.1.3. Repertório;
5.1.4. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação.
5.2. “Plano de Comunicação Publicitária” – Formatação. A via não
identificada do Plano de Comunicação Publicitária deverá ser apresentada
obedecendo a seguinte formatação:
a) em papel A4, branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, orientação
retrato;
b) espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir
da borda;
c) sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes;
d) textos justificados;
e) espaçamento ‘simples’ entre as linhas;
f) texto e numeração de páginas em fonte ‘Arial’, estilo ‘normal’,
cor ‘automático’, tamanho ‘12 pontos’, observado o disposto nos
subitens 5.2.1 e 5.2.3;
g) numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir
da primeira página interna, em algarismos arábicos, no canto
inferior direito da página;
h) em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda;
i) capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90
gr/m2, ambas em branco;
j) sem identificação do licitante.
5.2.1.

Os

subquesitos

“Raciocínio

Básico”

e

“Estratégia

de

Comunicação Publicitária” poderão conter gráfico e ou tabela,
observadas as seguintes regras:
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a) os gráficos ou tabelas poderão ser editados utilizando tons de
cinza;
b) os dados e informações dos quadros e ou tabelas devem ser
editados na fonte ‘Arial’, estilo ‘normal’, cor ‘automático’,
tamanho ‘10 pontos’;
c) as páginas em que estiverem inseridos os gráficos e ou tabelas
poderão ser apresentadas em papel A3 dobrado. Nesse caso, para
fins do limite previsto no item 5.2.7, o papel A3 será computado
como duas páginas de papel A4.
5.2.2. As especificações de formatação previstas neste item 5.2
aplicam-se ao item 5.3.3.3.2 deste Edital.
5.2.3. As tabelas, gráficos e planilhas integrantes do subquesito
“Estratégia de Mídia e Não Mídia” poderão ter fontes e tamanhos de
fonte habitualmente utilizados nesses documentos e ser editados com
a utilização de tons de cinza. Neste subquesito, as páginas em que
estiverem inseridos os gráficos, tabelas e planilhas poderão ser
apresentadas em papel A3 dobrado.
5.2.4. Os exemplos de peças e/ou material integrantes do subquesito
“Ideia Criativa” serão apresentados separadamente do caderno de que
trata o item 5.2, devendo adequar-se às dimensões do Invólucro nº 1.
5.2.5. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada não
poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro
elemento que possibilite a identificação de sua autoria antes da
abertura do Invólucro nº 2, sob pena de desclassificação.
5.2.6. Deverão ser utilizadas páginas isoladas com a finalidade de
identificar

os

subquesitos

“Raciocínio

Básico”,

“Estratégia

de

Comunicação Publicitária”, “Ideia Criativa” e “Estratégia de Mídia e Não
Mídia” do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada, as
quais devem seguir, no que couber, as especificações de formatação
previstas no item 5.2.
5.2.7. Os textos do “Raciocínio Básico”, da “Estratégia de Comunicação
Publicitária” e da relação comentada prevista na alínea ‘a’ do item
5.3.3 estão limitados, no conjunto, a 8 (oito) páginas, ressaltando que
não serão computadas nesse limite as páginas utilizadas apenas para
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separar os textos desses subquesitos. Os textos da “Estratégia de Mídia
e Não Mídia” não terão limitação quanto ao número de páginas.
5.3. “Plano de Comunicação Publicitária” – Conteúdo. O Plano de
Comunicação Publicitária – Via Não Identificada, composto dos subquesitos
“Raciocínio Básico”, “Estratégia de Comunicação Publicitária”, “Ideia
Criativa” e “Estratégia de Mídia e Não Mídia”, deverá ser elaborado com
base no Anexo I, observadas as seguintes disposições:
5.3.1. Raciocínio Básico: apresentação pelo licitante de diagnóstico
das

necessidades

de

comunicação

publicitária

da

Unidade

Contratante, sua compreensão sobre o objeto da licitação e sobre os
desafios de comunicação a serem enfrentados, abrangendo os
objetivos gerais e específicos de comunicação expressos no Briefing;
5.3.2. Estratégia de Comunicação Publicitária: apresentação pelo
licitante das linhas gerais da proposta para suprir o desafio de
comunicação a ser enfrentado e alcançar os objetivos gerais e
específicos de comunicação expressos no Briefing, compreendendo:
a) explicitação e defesa do partido temático e do conceito que, de
acordo com seu raciocínio básico, devem fundamentar a proposta
de solução publicitária;
b) explicitação e defesa dos principais pontos da Estratégia de
Comunicação Publicitária sugerida, especialmente o que dizer, a
quem dizer, como dizer, quando dizer e que meios de divulgação,
instrumentos ou ferramentas utilizar.
5.3.3.

Ideia

criativa:

apresentação

de

campanha

publicitária,

observadas as seguintes disposições:
a) apresentar relação de todas as peças e ou material que julgar
necessários para a execução da sua proposta de estratégia de
comunicação publicitária, como previsto no item 5.3.2, com
comentários sobre cada peça e ou material;
b) da relação prevista na alínea anterior, escolher e apresentar
como exemplos as peças e ou material que julgar mais indicados
para corporificar objetivamente sua proposta de solução do
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desafio de comunicação, conforme explicitado na estratégia de
comunicação publicitária.
5.3.3.1. Os comentários mencionados na alínea ‘a’ do item
5.3.3 estão circunscritos à especificação de cada peça e/ou
material e à explicitação das funções táticas que se pode
esperar de cada peça e ou material.
5.3.3.2 Se a campanha proposta pelo licitante previr número
de peças e ou material superior ao que pode ser apresentado
‘fisicamente’, conforme estabelecido na alínea ‘b’ do item
5.3.3 e na alínea ‘a’ do item 5.3.3.3, a relação prevista na
alínea ‘a’ do item 5.3.3 deverá ser elaborada em dois blocos:
um para as peças e ou material apresentados como exemplos
e outro para o restante.
5.3.3.3 Os exemplos de peças e ou material de que trata a
alínea ‘b’ deste item 5.3.3:
a) estão limitados a 10 (dez), independentemente do
meio de divulgação, do tipo ou característica da peça e
ou material;
b) podem ser apresentados sob a forma de:
b1) roteiro, leiaute e ou story-board impressos, para
qualquer meio;
b2) protótipo ou ‘monstro’, para rádio;
b3) story-board animado ou animatic, para TV e
cinema;
c) só serão aceitos finalizados em caso de não mídia.
5.3.3.3.1. Para fins de cômputo das peças que podem ser
apresentadas ‘fisicamente’, até o limite de que trata a alínea
‘a’ do item 5.3.3.3, devem ser observadas as seguintes
regras:
a)

as

reduções

e

variações

de

formato

serão

consideradas como peças;
b) cada peça apresentada como parte de um kit será
computada no referido limite;
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c) anúncio composto de páginas sequenciais será
considerado uma peça;
d) adesivagem de fingers e similares será considerada
uma peça;
e) um banner e outra peça para o qual ele esteja
direcionado serão considerados duas peças.
5.3.3.3.2 Cada peça e ou material deverá trazer indicação
sucinta (exemplos: cartaz, filme TV, spot rádio, anúncio
revista e outros veículos de divulgação) destinada a facilitar
seu cotejo, pelos integrantes da Subcomissão Técnica, com a
relação comentada prevista na alínea ‘a’ do item 5.3.3.
5.3.3.3.3. Os story-boards animados ou animatics e os
protótipos ou ‘monstros’ poderão ser apresentados em CD,
CD-Rom, DVD-Rom, executáveis em computadores pessoais,
ressalvado que não serão avaliados sob os critérios
geralmente utilizados para peças finalizadas, mas apenas
como referência da ideia a ser produzida.
5.3.3.3.4. As peças gráficas poderão ser impressas em
tamanho real ou reduzido, desde que não prejudique sua
leitura, com ou sem suporte e ou passe-partout, observado o
disposto no item 5.2.4. As peças que não se ajustem às
dimensões do Invólucro nº 1 poderão ser dobradas.
5.3.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia, que será constituída por:
a) apresentação em que o licitante 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 referencial indicada no Briefing, sob a forma de
textos, tabelas, gráficos e planilhas;
b) simulação de plano de distribuição em que o licitante
identificará todas as peças e ou material destinados a veiculação,
exposição ou distribuição, sob a forma de textos, tabelas, gráficos
e planilhas.
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5.3.4.1. Todas as peças e material que integrarem a relação
comentada prevista na alínea ‘a’ do item 5.3.3 deverão
constar da simulação.
5.3.4.2. A simulação deverá conter resumo geral com
informações abrangendo, pelo menos, o seguinte:
a) o período de distribuição das peças e ou material;
b) as quantidades de inserções das peças em veículos de
divulgação;
c)

os

valores

(absolutos

e

percentuais)

dos

investimentos alocados em veículos de divulgação,
separadamente por meios;
d) os valores (absolutos e percentuais) alocados na
produção e ou na execução técnica de cada peça
destinada a veículos de divulgação;
e) as quantidades a serem produzidas de cada peça e ou
material de não mídia;
f) os valores (absolutos e percentuais) alocados na
produção de cada peça e ou material de não mídia;
g) os valores (absolutos e percentuais) alocados na
distribuição de cada peça e ou material de não mídia.
5.3.4.3. Nessa simulação:
a) os preços das inserções em veículos de divulgação
devem ser os de tabela cheia, vigentes na data de
publicação do Aviso de Licitação;
b) deve ser desconsiderado o repasse de parte do
desconto de agência concedido pelos veículos de
divulgação, nos termos do art. 11 da Lei federal nº
4.680/1965;
c) devem ser desconsiderados os custos internos e os
honorários sobre todos os serviços de fornecedores.
5.3.4.4. Para fins desta licitação, consideram-se como “Não
Mídia” os meios que não implicam a compra de espaço e ou
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tempo em veículos de divulgação para a transmissão de
mensagem publicitária.
5.4. “Plano de Comunicação Publicitária” – Via Identificada. O Plano de
Comunicação Publicitária – Via Identificada, sem os exemplos de peças e
ou material da “Ideia Criativa”, deverá corresponder à cópia da via não
identificada acrescida da identificação do licitante, sendo datado e
assinado na última página e rubricado nas demais por quem, na forma dos
atos constitutivos da proponente, detenha poderes de representação.
5.5. “Capacidade de Atendimento” – Formatação. O licitante deverá
apresentar os documentos e informações que digam respeito à Capacidade
de Atendimento em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em
papel A4, em fonte ‘Arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas
sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e
assinadas na última por quem, na forma dos atos constitutivos da
proponente, detenha poderes de representação.
5.5.1. Qualquer página com os documentos e informações previstos
no item 5.5 poderá ser editada em papel A3 dobrado.
5.5.2. Os documentos e informações e o caderno específico
mencionados no item 5.5 não poderão ter informação, marca, sinal,
etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de
Comunicação Publicitária – Via Não Identificada e possibilite a
identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro nº 2.
5.5.3. Não há limitação de número de páginas para apresentação da
Capacidade de Atendimento.
5.6. “Capacidade de Atendimento” – Conteúdo. A Capacidade de
Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, diagramas, fotos
e outros recursos, por meios dos quais o licitante apresentará:
a) a quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido
(no mínimo, nome, formação e experiência), dos profissionais que
poderão ser colocados à disposição da execução do contrato,
discriminando-se as áreas de estudo e planejamento, criação,
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produção de rádio, TV, cinema, internet, produção gráfica, mídia e
atendimento;
b) a discriminação das informações de marketing e comunicação, das
pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e controle de
mídia que colocará regularmente à disposição do Contratante, sem
ônus adicionais, na vigência do contrato.
5.7. “Repertório” – Formatação. O licitante deverá apresentar os
documentos, informações, peças e material que constituem o Repertório
em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte
‘Arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a
partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por
quem, na forma dos atos constitutivos da proponente, detenha poderes de
representação.
5.7.1. Qualquer página com os documentos e informações previstos
no item 5.7 poderá ser editada em papel A3 dobrado.
5.7.2. Os documentos e informações e o caderno específico
mencionados no item precedente não poderão ter informação, marca,
sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de
Comunicação Publicitária – Via Não Identificada e possibilite a
identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro nº 2.
5.7.3. Não há limitação de número de páginas para apresentação do
Repertório.
5.8. “Repertório” – Conteúdo. O Repertório será constituído de peças e ou
material concebidos e veiculados, expostos ou distribuídos pelo licitante.
5.8.1. O licitante deverá apresentar 10 (dez) peças ou material,
independentemente do seu tipo ou característica e da forma de sua
veiculação, exposição ou distribuição.
5.8.1.1. As peças e ou material devem ter sido veiculados,
expostos ou distribuídos, regularmente.
5.8.1.2. As peças eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou
CD.
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5.8.1.3. As peças gráficas poderão integrar o caderno específico
previsto no item 5.7, em papel A4 ou A3 dobrado, ou ser
apresentadas soltas. Em todos os casos, deverá ser preservada a
capacidade de leitura das peças e deverão ser indicadas suas
dimensões originais.
5.8.1.4. Se o licitante apresentar peças em quantidade inferior à
estabelecida no item 5.8.1, sua pontuação máxima, neste quesito,
será

proporcional

ao

número

de

peças

apresentadas.

A

proporcionalidade será obtida mediante a aplicação da regra de
três simples em relação à pontuação máxima atribuída ao
subquesito 1 do Quesito 3 (5 pontos), conforme tabela constante
do item 6.2 deste edital.
5.8.2. Para cada peça e ou material, deverá ser apresentada ficha
técnica com a indicação sucinta do problema que se propôs a resolver
e a identificação do licitante e de seu cliente, título, data de produção,
período de veiculação, exposição e ou distribuição e, no caso de
veiculação, menção de pelo menos um veículo que divulgou cada peça.
5.9. “Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação” – Formatação.
O licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem
os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação em caderno
específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte ‘Arial’,
tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da
primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por quem, na
forma dos atos constitutivos da proponente, detenha poderes de
representação.
5.9.1. Qualquer página com os documentos e informações previstos
no item 5.9 poderá ser editada em papel A3 dobrado. Nesse caso, para
fins do limite previsto no item 5.10, o papel A3 será computado como
duas páginas de papel A4.
5.9.2. Os documentos e informações e o caderno específico
mencionados no item precedente não poderão ter informação, marca,
sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de
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Comunicação Publicitária – Via Não Identificada e possibilite a
identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro nº 2.
5.10. “Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação” – Conteúdo.
O licitante deverá apresentar 2 (dois) Relatos de Soluções de Problemas de
Comunicação, cada um com o máximo de 2 (duas) páginas, em que serão
descritas

soluções

bem-sucedidas

de

problemas

de

comunicação

planejadas e propostas por ela e implementadas por seus clientes.
5.10.1. Se o licitante apresentar apenas 1 (um) relato, sua pontuação
máxima, neste quesito, será equivalente à metade da pontuação
máxima atribuída ao subquesito 2 do Quesito 3 (10 pontos), conforme
tabela constante do item 6.2. deste edital.
5.10.2. Os relatos deverão estar formalmente referendados pelos
respectivos clientes. A formalização do referendo deverá ser feita no
próprio relato elaborado pelo licitante, na última página, devendo
constar a indicação do nome empresarial do cliente, o nome e o cargo
ou função do signatário. Todas as páginas do relato devem estar
assinadas pelo autor do referendo.
5.10.3. É permitida a inclusão de até 5 (cinco) peças e ou material,
independentemente do meio de divulgação, do tipo ou característica
da peça, para cada Relato. As peças abaixo referidas, se incluídas,
deverão observar o seguinte:
a) as eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD, CD ou pen drive;
b) as gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no
item 5.9, em papel A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas soltas.
Em todos os casos, deverão ser indicadas suas dimensões
originais;
c) para cada peça e ou material deverá ser apresentada ficha
técnica com a indicação sucinta do problema que se propuseram
a resolver.
6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
6.1 Análise. As Propostas Técnicas apresentadas pelos licitantes serão
analisadas pela Subcomissão Técnica de que trata o item 12.4, a qual
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verificará o atendimento das condições previstas neste Edital e em seus
anexos.
6.2. Critérios de julgamento técnico. Serão levados em conta, como
critérios de julgamento técnico, os seguintes atributos para cada quesito
ou subquesito:

QUESITO 1 – PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA
máximo de 72 pontos
SUBQUESITOS

PONTUAÇÃO

CRITÉRIOS

1 – Raciocínio Básico

Nota de 0 a 12, sendo:
0 – não atende;
1 a 3 – atende pouco;
4
a
6
–
atende
medianamente;
7 a 9 – atende bem;
10 a 12 – atende com
excelência.

a) Acuidade, abrangência,
pertinência, profundidade e
relevância
das
análises
realizadas;
b)
Compreensão
das
informações contidas no
Anexo I;
c) Clareza e objetividade.
a) Entendimento sobre o
objetivo de comunicação
exposto no Anexo I;
b) Amplitude e adequação
dos
desdobramentos
positivos
do
conceito
proposto
na
solução
apresentada;
c)
Exequibilidade
e
conhecimento
técnico
comunicacional
demonstrados na estratégia
de
comunicação
apresentada no desafio;
d)
Capacidade
de
articulação,
abrangência,
pertinência, profundidade e
relevância dos argumentos
demonstrados
sobre
o
cliente, seu público alvo e a
solução escolhida.
a) Adequação da ideia
criativa ofertada ao cliente;
b) Entendimento sobre o
público alvo, linguagem,

2 – Estratégia
Comunicação
Publicitária

3 – Ideia Criativa

Nota de 0 a 20, sendo:
0 – não atende;
1 a 3 – atende muito
pouco;
4 a 6 – atende pouco;
De
7
a
9
–
atende
medianamente;
10 a 13 – atende
relativamente bem;
14 a 17 – atende bem;
18 a 20 - atende com
excelência.

Nota de 0 a 25, sendo:
0 – não atende;
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1 a 6 – atende muito
pouco;
7 a 10 – atende pouco;
11 a 14 – atende
medianamente;
15 a 18 – atende
relativamente bem;
19 a 21 – atende bem;
22 a 25 – atende com
excelência.

objetivos, projetos, ações e
programas do Governo;
c)
Originalidade,
criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e
entendimento
entre
a
proposta elaborada e o
cliente;
d) pertinência entre as
atividades
da
Unidade
Contratante e sua inserção
nos
contextos
social,
administrativo
e
econômico;
e)
Exequibilidade
e
economicidade das peças e
do material;
f) Clareza e objetividade das
soluções apresentadas.
a) Conhecimento técnico
demonstrado, notadamente
dos hábitos de consumo, e
Nota de 0 a 15, sendo:
clareza quanto a este tópico;
b) Entendimento quanto ao
0 – não atende;
público-alvo, consistência
1 a 3 – atende muito da
solução
apontada,
pouco;
pertinência
e
4 – Estratégia de Mídia E
4 a 6 – atende pouco;
aproveitamento
das
Não Mídia
7
a
9
–
atende oportunidades, de forma
medianamente;
eficaz e eficiente;
10 a 13 – atende bem;
c) Demonstração efetiva de
14 a 15 - atende com economicidade da solução
excelência.
do desafio, na aplicação da
verba,
conjugada
com
adequação e otimização de
seu aproveitamento.
QUESITO 2 – EXPERIÊNCIA DA EMPRESA
máximo de 20 pontos
SUBQUESITOS
1 – Repertório

PONTUAÇÃO
Nota de 0 a 10, sendo:
0 – não atende;
1 a 3 – atende pouco;

CRITÉRIOS
a) Consistência das relações
de causa e efeito entre o
desafio ou problema a ser
resolvido e a solução
proposta;
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4
a
6
–
atende
medianamente;
7 a 8 – atende bem;
9 a 10 – atende com
excelência.

b) Evidência de planejamento
da solução, bem como
qualidade na execução das
soluções;
c) Relevância dos resultados
obtidos, com criatividade e
clareza.

Nota de 0 a 10, sendo:
0 – não atende;
a) Capacidade de síntese;
1 a 3 – atende pouco;
b) Clareza e objetividade;
2 - Relato de Solução de 4
a
6
–
atende c) Concatenação lógica entre
Problemas
de medianamente;
desafio e solução criativa;
Comunicação
7 a 8 – atende bem;
d) Eficácia de soluções e
9 a 10 – atende com resultados apontados.
excelência.
QUESITO 3 - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
máximo de 08 pontos

SUBQUESITOS

PONTUAÇÃO

CRITÉRIOS

1- Qualificação técnica da
Nota de 0 a 5
Equipe de Profissionais
2-Discriminação
das
informações
de
marketing, auditoria de
circulação, controle de
mídia
e
outras
ferramentas

6.2.1.

Cálculo aritmético com base nas
regras dos itens 6.8 a 6.9 abaixo.
0: não comprovar;
Nota de 0 a 3,
1 a 2: comprovar utilizar pelo
sendo:
menos 2 das ferramentas, sendo 1
0 – não atende;
de auditoria de circulação e 1 de
1 a 2 – atende;
controle de mídia;
3 – atende com
3: comprovar utilizar mais de 2
excelência.
ferramentas.

Os critérios acima descritos serão entendidos
conceituação que segue abaixo explicitada:

conforme

a)

Consistência: qualidade de apresentar coerência entre as partes e
o todo;

b)

Pertinência: aquilo que concerne ao assunto desta licitação, como
delineado no Briefing;

c)

Adequação: atendimento o mais perfeito possível, de forma
organizada, às necessidades e objetivos do órgão licitante.

d)

Relevância: o que tem importância ou relevo num contexto
determinado;

e)

Acuidade: qualidade de percepção de modo eficaz, sutileza e
22

eficiência;
f)

6.2.2.

Síntese: capacidade de resumir determinado texto ou assunto,
conservando a objetividade e clareza do mesmo, bem como a
precisão de seu objeto.

A pontuação técnica de cada proposta corresponderá à soma
dos pontos atribuídos aos quesitos.

6.3. A avaliação da experiência e capacidade em relação aos recursos
humanos será feita considerando-se as exigências e a tabela de
pontuação.
6.4. Para execução dos serviços, a licitante deverá possuir profissionais
qualificados em número suficiente ao desenvolvimento das atividades,
tendo em vista suas especificações qualitativas e quantitativas.tendo
em vista suas especificações qualitativas e quantitativas.
6.5. A qualificação técnica da equipe de profissionais do licitante será
avaliada com base na formação acadêmica e experiência desses
profissionais exclusivamente na área de comunicação publicitária,
sendo que a comprovação deverá ser feita pelo licitante, por meio do
curriculum

vitae

resumido

de

cada

profissional,

devidamente

acompanhado dos documentos comprobatórios das qualificações
(formação acadêmica e experiência profissional) neles consignadas,
por meio de certificados, declarações de tomadores de serviço, carteira
de trabalho, contratos de prestação de serviço ou qualquer outro
documento hábil, os quais devem ser apresentados no original ou por
meio de cópia autenticada.

6.6. Esta qualificação técnica da equipe de profissionais do licitante
(exigida no quesito 2 supra) será avaliada e receberá pontos de, no
máximo 5 (cinco), segundo as tabelas abaixo:
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Formação
Acadêmica

Sem
Formação
na área

Pontos
Experiência
Profissional

Superior

Pós-

Incompleto

Completo

graduação

1

2

3

0

< 4 anos

4 a 8 anos

0

1

Pontos

6.7.

Superior

+8 a 12
anos
2

> 12 anos
3

O valor final de pontos obtidos será dividido pelo número total de
profissionais apresentados.

6.8.

Fica estabelecido que a licitante que apresentar a equipe mais
qualificada tecnicamente, com maior soma de pontos, receberá
pontuação máxima atribuída ao item correspondendo a 5 pontos.

6.9.

As demais licitantes receberão pontuação proporcional à máxima.

6.10. Os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade
de atendimento deverão participar da elaboração dos serviços objeto
deste edital, admitida sua substituição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, mediante comunicação formal.
6.11. Pontuação. A pontuação de cada quesito corresponderá à média
aritmética dos pontos atribuídos individualmente pelos membros da
Subcomissão Técnica.
6.11.1. A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um
quesito ou subquesito sempre que a diferença entre a maior e a menor
pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima
do quesito ou do subquesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio
das pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios
objetivos previstos neste Edital.
6.11.2. Persistindo a diferença de pontuação prevista após a
reavaliação do quesito ou subquesito, os membros da Subcomissão
Técnica autores das pontuações consideradas destoantes deverão
registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação
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atribuída ao quesito ou subquesito reavaliado, a qual será assinada por
todos os membros da Subcomissão Técnica e será juntada aos autos
do processo.
6.11.3. A nota de cada licitante corresponderá à soma dos pontos dos
quesitos.
6.11.4. Serão considerados mais bem classificados, na fase de
julgamento das Propostas Técnicas, os licitantes classificados que
obtiverem as quatro maiores pontuações.
6.12. Desclassificação. Será desclassificada a Proposta Técnica que não
atender às exigências do presente Edital e de seus anexos.
6.13. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais
Propostas Técnicas, serão consideradas como mais bem classificados os
licitantes que tiverem obtido as maiores pontuações, sucessivamente, nos
quesitos correspondentes aos subitens 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4 deste
Edital. Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio a ser realizado
na própria sessão pública prevista no item 12.7 ou em ato público marcado
pela Comissão Julgadora da Licitação, cuja data será divulgada na forma do
item 13.3 deste Edital e para o qual serão convidados todos os licitantes.
7. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. Conteúdo. O INVÓLUCRO nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter
os seguintes documentos, todos assinados pelo representante legal do
licitante ou por seu procurador, juntando-se cópia do respectivo
instrumento de procuração:
7.1.1. Declaração, em conformidade com o modelo do Anexo II.2,
afirmando que a proposta foi elaborada de maneira independente e
que o licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº
12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014.
7.1.2. Proposta de Preços elaborada de acordo com o modelo do Anexo
II.1, apresentada nos seguintes termos:
a) em caderno único, em papel que a identifique, com suas
páginas numeradas sequencialmente e redigida em língua
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portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente,
sem emendas ou rasuras;
b) datada, assinada na última página e rubricada nas demais, por
quem, na forma dos atos constitutivos da proponente, detenha
poderes de representação;
c) quantificada de modo que os percentuais a que se referem as
alíneas “a” e “b” do item 2 do Anexo II.1 não sejam superiores a
40% (quarenta por cento).
7.2. Validade da Proposta de Preços. Na ausência de indicação expressa
em sentido contrário no Anexo II.1, o prazo de validade da proposta de
preços será de 60 (sessenta) dias contados a partir do último dia previsto
para o recebimento dos envelopes;
7.2.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissão
Julgadora da Licitação poderá solicitar à proponente que declare a sua
intenção de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas
se farão por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.
7.2.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que
aceitar prorrogar a sua validade.
7.3. As Propostas de Preços não poderão impor condições e deverão limitarse ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas
de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e nos seus
anexos.
8. VALORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1. Análise. As Propostas de Preços dos licitantes classificados no
julgamento das Propostas Técnicas serão analisadas pela Comissão
Julgadora da Licitação quanto ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e em seus anexos.
8.2. Desclassificação. Será desclassificada a Proposta de Preços que
apresentar preços baseados em outra Proposta ou que contiver qualquer
item condicionante para a entrega dos serviços.
8.3. Valoração. Os quesitos a serem valorados são os integrantes do item
1 da Proposta de Preços do licitante, elaborada de acordo com o modelo do
Anexo II.1, ressalvado que não será aceito:
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a) desconto inferior a 50% (cinquenta por cento) em relação aos preços
previstos na tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado
de São Paulo, a título de ressarcimento dos custos internos dos
serviços executados pelo licitante, referentes a peças e ou material
cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei
federal nº 4.680/1965, com exceção do serviço de criação, para o qual
o desconto será de 100% (cem por cento);
b) percentual de honorários superior a 5% (cinco por cento), incidente
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;
c) percentual de honorários superior a 10% (dez por cento), incidente
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 à licitante o desconto de
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11
da Lei federal nº 4.680/1965;
d) percentual de honorários superior a 8% (oito por cento), incidente
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.
8.4. Pontuação. A pontuação da Proposta de Preços será apurada conforme
a metodologia a seguir:
8.4.1. A Comissão Julgadora da Licitação calculará os pontos de cada
quesito a ser valorado, conforme a seguinte tabela:

HONORÁRIOS / DESCONTO

PONTOS (P)

Percentual de desconto sobre os
custos dos serviços previstos na P1 = 1,0 x desconto
alínea “a” do item 8.3.
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Percentual de honorários incidentes
P2 = 2,0 x (5,0 – Honorário
sobre os preços dos serviços
proposto)
previstos na alínea “b” do item 8.3.
Percentual de honorários incidente
P3 = 2,0 x (10,0
sobre os preços dos serviços
Honorário proposto)
previstos na alínea “c” do item 8.3.

–

Percentual de honorários incidente
P4 = 5,0 x (8 – Honorário
sobre os preços dos serviços
proposto)
previstos na alínea “d” do item 8.3.
Para efeito de cálculo dos pontos de cada licitante, os termos
‘desconto’ e ‘honorário’ serão substituídos nas fórmulas da
coluna pontos pelas respectivas percentagens constantes de sua
Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo ‘%’.
8.4.2. A pontuação de cada Proposta de Preços corresponderá à soma
algébrica dos pontos obtidos nos quesitos constantes da tabela
referida no item 8.4.1, como segue:
P = P1 + P2 + P3 +
P4.
8.4.3. A Proposta de Preços que obtiver a maior pontuação será
considerada como a de menor preço.
8.4.4. Se houver divergência entre o preço expresso em algarismos e o
expresso por extenso, a Comissão Julgadora da Licitação considerará
o preço por extenso.
8.5. Critérios de desempate. Se houver empate, será considerada como de
menor preço a Proposta que apresentar, sucessivamente:
a) o menor percentual de honorários referentes à produção e à
execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não
proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos
veículos de divulgação, incidente sobre os preços de serviços
especializados prestados por fornecedores;
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b) o menor percentual de honorários incidente 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;
c) o menor percentual de honorários incidente 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;
d) o maior percentual de desconto sobre os custos internos dos
serviços executados pelo licitante.
9. JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS
9.1. Serão considerados vencedores da etapa de julgamento final das
propostas os 2 (dois) licitantes mais bem classificados no julgamento da
Proposta Técnica e que, concomitantemente, tenham apresentado Proposta
de Preços de valor menor, de acordo com o item 8.4.3 deste Edital.
9.2. Se algum dos licitantes mais bem classificados na Proposta Técnica
não houver apresentado a Proposta de Preço de valor menor e não
concordar em praticá-lo, a Comissão Julgadora de Licitação efetuará com
as demais licitantes a negociação para obter o menor preço, obedecida a
ordem de classificação das Propostas Técnicas, até a obtenção do número
de agências de propaganda a serem contratadas neste certame licitatório.
9.3. Ao licitante que não concordar em executar o objeto pelo valor da
menor Proposta de Preços classificada não será adjudicado o objeto do
certame licitatório, não lhe cabendo nenhum tipo de indenização por parte
da Unidade Contratante.
10. ENTREGA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
10.1. Entrega. Os documentos de habilitação deverão ser entregues à
Comissão

Julgadora

da

Licitação

pelos

licitantes

classificados

no
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julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços, no dia, hora e local
previstos na convocação da sessão pública a ser realizada para esse fim.
10.1.1. O licitante classificado que não apresentar os documentos de
habilitação na sessão pública será excluído do certame, exceto na
hipótese prevista no item 11.5 deste Edital.
10.1.2. Os documentos de habilitação deverão estar acondicionados
no INVÓLUCRO Nº 5 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, que deverá
estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação:

INVÓLUCRO Nº 5 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 001/2020
Documentos de habilitação
Nome empresarial e CNPJ do licitante.
10.1.3. O Invólucro nº 5 será providenciado pelo licitante e poderá ser
constituído de embalagem adequada às características de seu
conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata,
até sua abertura.
10.1.4. Os licitantes deverão apresentar fora do Invólucro nº 5 a
declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação,
elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo III.1.
10.2. Conteúdo. O INVÓLUCRO Nº 5 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
deverá conter os seguintes documentos:
10.2.1. Habilitação jurídica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa,
devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal
nº 12.690/2012;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir;
f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas
Brasileiras, em se tratando de sociedade cooperativa.
10.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do
Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (CRF – FGTS);
c) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.
10.2.3. Qualificação econômico-financeira
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do
empresário individual;
a.1). Se o licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a
certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão
negativa de ações de insolvência civil.
a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação
judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial,
conforme o caso.
a.3) Se o licitante não for sediado no Estado de São Paulo, as certidões
deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade
judiciária competente,

relacionando

os

distribuidores

que,

na

Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões
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negativas de falências, de recuperação judicial ou de execução
patrimonial.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta;
b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade;
b.2) no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
c) A comprovação da boa situação financeira da empresa a que se refere a
alínea “b” será avaliada de forma objetiva pelos Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo ao balanço patrimonial:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
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10.2.4. Qualificação técnica
a) certificado de qualificação técnica de funcionamento de que trata a Lei
federal nº 12.232/2010, art. 4º e seu § 1º, obtido perante o Conselho
Executivo das Normas-Padrão (CENP) ou perante entidade equivalente,
legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições
técnicas de agências.
10.2.5. Declarações e outras comprovações
10.2.5.1. Declaração subscrita por representante legal do licitante, em
conformidade com o modelo constante do Anexo III.2, atestando que:
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que
se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da
Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação
do item 2.2. deste edital;
c) cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos
do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.
10.3. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação
10.3.1. Forma de apresentação. Os documentos necessários à habilitação
deverão ser acondicionados em caderno único, ter todas as suas páginas
legíveis, numeradas e rubricadas por representante legal do licitante e
poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou em cópia
simples que, à vista do original, será autenticada por membro da Comissão
Julgadora da Licitação na própria sessão pública.
10.3.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP poderão informar o
respectivo cadastramento e apresentar no INVÓLUCRO Nº 5 – DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO apenas os documentos relacionados nos itens 10.2.1 a
10.2.5 que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se
apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade vencidos
na data de apresentação das propostas. A Comissão Julgadora da Licitação
diligenciará junto ao CAUFESP para aferir o cumprimento dos requisitos de
habilitação constantes do respectivo cadastro.
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10.3.3. Validade das certidões. Na hipótese de não constar prazo de
validade nas certidões apresentadas, a Comissão Julgadora da Licitação
aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores à data da sessão pública para entrega dos
envelopes e declarações complementares.
10.3.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por
filial do licitante, os documentos exigidos no item 10.2.2 deverão ser
apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executará
o objeto do contrato.
10.3.5. Isenções e imunidades. O licitante que se considerar isento ou
imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, cuja regularidade
fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente
Fazenda do domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
11. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1. Abertura dos invólucros. A Comissão Julgadora da Licitação abrirá o
INVÓLUCRO Nº 5 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de todos os licitantes
que o apresentarem e julgará habilitadas as que satisfizerem integralmente
aos requisitos de habilitação exigidos neste Edital.
11.2. Verificação das condições de participação. Como condição prévia
ao exame dos documentos contidos no INVÓLUCRO N° 5 – DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO, a Comissão Julgadora da Licitação verificará o eventual
descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas no
item 2.2 deste Edital.
11.2.1. Serão consultados os seguintes cadastros:
11.2.1.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);
11.2.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
11.2.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade

Administrativa

e

Inelegibilidade

–

CNIA,

do
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Conselho

Nacional

de

Justiça

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.p
hp).
11.2.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 11.2.1.3 será
realizada em nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
11.2.3. Constatada a ausência de condições de participação, a
Comissão Julgadora da Licitação reputará o licitante inabilitado.
11.3. Análise. A análise da habilitação será feita a partir do exame dos
documentos

apresentados

pelo

licitante

no

INVÓLUCRO

N°

5

–

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em face das exigências previstas no item
10 deste Edital.
11.3.1. A Comissão Julgadora da Licitação poderá suspender a sessão
pública para analisar os documentos apresentados, marcando, na
mesma oportunidade, nova data e horário em que retomará os
trabalhos, informando aos licitantes. Nessa hipótese, os documentos
de habilitação já rubricados e os INVÓLUCROS N° 5 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO ainda não abertos permanecerão em poder da Comissão
até que seja concluída a análise da habilitação.
11.3.2. Será admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos
documentos de habilitação mediante despacho fundamentado da
Comissão Julgadora da Licitação, registrado em ata e acessível a todos.
11.3.2.1. As falhas passíveis de saneamento são aquelas relativas
a situação fática ou jurídica preexistente na data da abertura da
sessão

pública

de

entrega

dos

envelopes

e

declarações

complementares, indicada no preâmbulo do Edital.
11.3.2.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais
não importará no afastamento do licitante, desde que seja
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
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11.4. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Não
será exigida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para a
habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
que preencham as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº
11.488/2007. Entretanto, será obrigatória a apresentação dos documentos
indicados no item 10.2.2 deste Edital no INVÓLUCRO N° 5 – DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO, ainda que apresentem alguma restrição.
11.4.1. Será assegurado o prazo de cinco dias úteis contados a partir
do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame
para regularização da regularidade fiscal e trabalhista. Este prazo, a
critério da Comissão Julgadora da Licitação, poderá ser prorrogado por
igual período.
11.4.2. A não regularização da regularidade fiscal e trabalhista no
prazo indicado no item 11.4.1 deste Edital implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,
sendo facultado à Comissão Julgadora da Licitação convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato nas mesmas condições constantes da proposta daquele
que deixou de regularizar a regularidade fiscal e trabalhista, ou
revogar a licitação.
11.5. Licitação fracassada. Na hipótese de inabilitação de todos os
licitantes, a Comissão Julgadora da Licitação poderá fixar aos licitantes o
prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação,
marcando-se nova data para a sessão pública mediante publicação na
imprensa oficial.
12. PROCEDIMENTOS NAS SESSÕES PÚBLICAS
12.1. Credenciamento. Após instalar cada sessão pública, a Comissão
Julgadora da Licitação procederá ao credenciamento dos representantes
dos licitantes.
12.1.1. O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por
intermédio de seu representante legal ou de pessoa devidamente
credenciada, mediante procuração com poderes específicos para
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intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, inclusive para
interpor recursos ou desistir de sua interposição.
12.1.2. Os representantes deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação, acompanhado do contrato social ou estatuto
em vigor, do ato de designação dos dirigentes e do instrumento de
procuração, quando for o caso, e outros documentos eventualmente
necessários para a verificação dos poderes do outorgante e do
mandatário.
12.1.3. É vedada a representação de mais de um licitante por uma
mesma pessoa.
12.1.4. Os representantes dos licitantes presentes poderão nomear
comissão constituída de alguns entre eles para, em seu nome, tomar
conhecimento e rubricar as propostas e os documentos de habilitação
nas sessões públicas.
12.1.5. A critério da Comissão Julgadora da Licitação, fica dispensado
o credenciamento dos representantes dos licitantes quando as sessões
públicas forem realizadas no mesmo dia.
12.2. Participação na sessão pública. A sessão será pública e poderá ser
assistida por qualquer pessoa, mas somente será admitida a manifestação
dos representantes devidamente credenciados pela Comissão Julgadora da
Licitação, na forma dos itens 12.1.1 a 12.1.4 deste Edital, não sendo
permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou perturbem o
bom andamento dos trabalhos.
12.3. Comissão Julgadora da Licitação. Com exceção da análise e
julgamento das Propostas Técnicas, esta licitação será processada e julgada
pela Comissão Julgadora da Licitação.
12.3.1. É facultada à Comissão Julgadora da Licitação, em qualquer
fase deste certame, a promoção de diligência destinada a esclarecer
ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a
inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente
dos invólucros destinados à apresentação da Proposta Técnica e da
Proposta de Preços.
12.3.2. A Comissão Julgadora da Licitação deverá adotar os cuidados
necessários para preservar o sigilo quanto à autoria da via não
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identificada do Plano de Comunicação Publicitária até a abertura do
INVÓLUCRO Nº 2 - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (VIA
IDENTIFICADA).
12.3.3. A Comissão Julgadora da Licitação, por solicitação expressa da
Subcomissão Técnica, poderá proceder à vistoria das instalações e da
aparelhagem que os licitantes classificados no julgamento das
Propostas Técnicas disponibilizarão para a realização dos serviços
objeto desta licitação.
12.4. Subcomissão Técnica. As Propostas Técnicas serão analisadas e
julgadas por Subcomissão Técnica, composta por 3 (três) membros que
sejam formados em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem
em uma dessas áreas.
12.4.1. A escolha dos membros da Subcomissão Técnica dar-se-á por
sorteio, em sessão pública, entre os nomes de uma relação que terá,
no mínimo, 9 (nove) integrantes, previamente cadastrados nos autos
do processo administrativo que cuida desta licitação.
12.4.2. A relação dos nomes referidos no item 12.4.1 deste Edital será
publicada pela Comissão Julgadora da Licitação no Diário Oficial do
Estado, em prazo não inferior a 10 (dez) dias da data em que será
realizada a sessão pública marcada para o sorteio.
12.4.3. O sorteio será processado pela Comissão Julgadora da Licitação
de modo a garantir o preenchimento das vagas da Subcomissão
Técnica, obedecido o disposto na parte final do § 2º do artigo 10 da
Lei Federal nº 12.232/2010, ou seja, pelo menos 1/3 (um terço) dos
integrantes da Subcomissão Técnica não poderá manter nenhum
vínculo funcional ou contratual direto ou indireto com o Estado de São
Paulo ou entidades que integrem a sua administração indireta.
12.4.4. A relação prevista no item 12.4.1 deste Edital conterá,
separadamente, os nomes dos que mantenham e os dos que não
mantenham vínculo com o Estado de São Paulo ou entidades que
integrem a sua administração indireta.
12.4.5. Até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública
destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá impugnar pessoa
integrante da relação a que se refere o item 12.4.1, mediante
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apresentação à Comissão Julgadora da Licitação de justificativa para a
exclusão.
12.4.6. Admitida a impugnação, o impugnado terá o direito de absterse de atuar na Subcomissão Técnica, declarando-se impedido ou
suspeito, antes da decisão da autoridade competente.
12.4.7. A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação,
mediante decisão fundamentada da autoridade competente, implicará,
se necessário, a elaboração e a publicação de nova lista que não
contenha o nome impugnado.
12.4.7.1. Será necessário publicar nova relação se o número de
membros mantidos depois da impugnação restar inferior ao
mínimo exigido no item 12.4.1.
12.4.7.2. Só será admitida nova impugnação a nome que vier a
completar a relação anteriormente publicada.
12.4.8. A sessão pública para o sorteio será realizada após a decisão
motivada da impugnação, em data previamente designada, garantidos
o cumprimento do prazo mínimo previsto no item 12.4.2 e a
possibilidade de fiscalização do sorteio por qualquer interessado.
12.5. Sessões públicas. Serão realizadas 4 (quatro) sessões públicas,
observados os procedimentos previstos neste Edital, das quais serão
lavradas atas circunstanciadas dos atos e fatos dignos de registro,
assinadas pelos membros da Comissão Julgadora da Licitação e pelos
representantes dos licitantes presentes.
12.5.1. A Comissão Julgadora da Licitação e a Subcomissão Técnica,
conforme o caso, poderão relevar aspectos puramente formais nas
propostas e nos documentos de habilitação apresentados pelos
licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter
competitivo deste certame.
12.5.2. Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar
das sessões de recebimento e abertura dos invólucros com as
Propostas Técnica e de Preços.
12.5.3. O julgamento das Propostas Técnicas, das Propostas de Preços
e o julgamento final deste certame serão efetuados exclusivamente
com base nos critérios especificados neste Edital.
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12.5.4. Antes do aviso oficial do resultado desta licitação não serão
fornecidas, a quem quer que seja, quaisquer informações referentes à
adjudicação do objeto ou à análise, avaliação ou comparação entre as
propostas.
12.5.5. Qualquer tentativa de licitante influenciar a Comissão
Julgadora da Licitação ou a Subcomissão Técnica no processo de
julgamento das Propostas resultará na sua desclassificação.
12.5.6. A Comissão Julgadora da Licitação poderá alterar as datas ou
as pautas das sessões, ou mesmo suspendê-las, em função do
desenvolvimento

dos

trabalhos,

obedecidas

as

normas

legais

aplicáveis.
12.5.7. Se os invólucros dos licitantes desclassificados ou inabilitados
não puderem ser devolvidos nas sessões públicas, ficarão à disposição
dos interessados por 30 (trinta) dias úteis contados da homologação
do certame licitatório. Decorrido esse prazo sem que sejam retirados,
será providenciada a sua destruição.
12.6. Primeira sessão pública
12.6.1. A primeira sessão pública será realizada no dia, hora e local
previstos no preâmbulo deste Edital e terá a seguinte pauta inicial:
a) credenciar os representantes dos licitantes, conforme previsto
no item 12.1 deste Edital;
b) receber o INVÓLUCRO Nº 1 – PLANO DE COMUNICAÇÃO
PUBLICITÁRIA (VIA NÃO IDENTIFICADA), o INVÓLUCRO Nº 2 PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (VIA IDENTIFICADA), o
INVÓLUCRO Nº 3 – OUTROS COMPONENTES DA PROPOSTA
TÉCNICA e o INVÓLUCRO nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS;
c)

conferir

se

esses

invólucros

foram

apresentados

em

conformidade com as disposições deste Edital.
12.6.2. O INVÓLUCRO Nº 1 – PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA
(VIA NÃO IDENTIFICADA) só será recebido pela Comissão Julgadora de
Licitação se não:
a) estiver identificado;
b) apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que
possibilite a identificação do licitante antes da abertura do
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INVÓLUCRO Nº 2 - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (VIA
IDENTIFICADA);
c) estiver danificado ou deformado pelas peças, material e ou
demais documentos nele acondicionados de modo a possibilitar
a identificação do licitante antes da abertura do Invólucro nº 2.
12.6.3 Ante a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “b” e “c” do item 12.6.2, a Comissão Julgadora da Licitação
não receberá o INVÓLUCRO Nº 1 – PLANO DE COMUNICAÇÃO
PUBLICITÁRIA (VIA NÃO IDENTIFICADA), o que também a impedirá de
receber os demais invólucros do mesmo licitante.
12.6.4. A primeira sessão prosseguirá com a seguinte pauta básica:
a) rubricar, no fecho, sem abri-los, o INVÓLUCRO Nº 2 - PLANO DE
COMUNICAÇÃO

PUBLICITÁRIA

(VIA

IDENTIFICADA)

e

o

INVÓLUCRO nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS, que permanecerão
fechados sob a guarda e responsabilidade da Comissão Julgadora
da Licitação, e separá-los dos Invólucros nº 1 e nº 3;
b) retirar e rubricar o conteúdo dos INVÓLUCROS Nº 1 – PLANO DE
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (VIA NÃO IDENTIFICADA);
c) abrir os INVÓLUCROS Nº 3 – OUTROS COMPONENTES DA
PROPOSTA TÉCNICA e rubricar seu conteúdo;
d) colocar à disposição dos representantes dos licitantes, para
exame e rubrica, os documentos contidos nos Invólucros nº 1 e nº
3;
e) informar que os licitantes serão convocados para a próxima
sessão na forma do item 13.3 deste Edital.
12.6.5. A Comissão Julgadora da Licitação, antes do procedimento
previsto na alínea “b” do item 12.6.4, adotará medidas para evitar que
seus membros e ou os representantes dos licitantes possam, ainda que
acidentalmente, identificar a autoria de algum Plano de Comunicação
Publicitária.
12.6.5.1. Se, ao examinar e ou rubricar os conteúdos dos
Invólucros nº 1 e nº 3, a Comissão Julgadora da Licitação e ou os
representantes

dos

licitantes

constatarem ocorrências

que

possibilitem, inequivocamente, a identificação da autoria do
41

Plano de Comunicação Publicitária, a Comissão Julgadora da
Licitação desclassificará o licitante e ficará de posse de todos os
seus invólucros até que expire o prazo para recursos relativos a
essa fase.
12.6.5.2. A Comissão Julgadora da Licitação não lançará nenhum
código, sinal ou marca nos Invólucros nº 1 nem nos documentos
que compõem a via não identificada do Plano de Comunicação
Publicitária, à exceção das rubricas mencionadas no item 12.6.4,
alínea “b” deste Edital.
12.6.6. Abertos os Invólucros nº 1 e nº 3, os licitantes não poderão
desistir de suas propostas, a não ser por motivo justo, decorrente de
fato superveniente, e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação.
12.6.7. Se os licitantes estiverem de acordo com as decisões tomadas
pela Comissão Julgadora da Licitação na primeira sessão, os
procedimentos de licitação terão continuidade em conformidade com
o disposto no item 12.6.8 e seguintes. Se algum licitante manifestar
expressamente seu desejo de recorrer das decisões tomadas pela
Comissão Julgadora da Licitação na primeira sessão, o resultado será
divulgado na forma do item 13.3, abrindo-se o prazo para a
interposição de recursos conforme disposto no item 13.4.
12.6.8. Não tendo sido interposto recurso, tendo havido a sua
desistência ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos,
serão adotados os seguintes procedimentos:
a) encaminhamento, pela Comissão Julgadora da Licitação à
Subcomissão Técnica, dos INVÓLUCROS Nº 1 – PLANO DE
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (VIA NÃO IDENTIFICADA);
b) análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão
Técnica, das vias não identificadas do Plano de Comunicação
Publicitária de acordo com os critérios especificados neste Edital;
c) elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à
Comissão Julgadora da Licitação, da ata de julgamento dos Planos
de Comunicação Publicitária, de planilha com as pontuações e de
justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada
caso;
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d) encaminhamento, pela Comissão Julgadora da Licitação à
Subcomissão

Técnica,

dos

INVÓLUCROS

Nº

3

–

OUTROS

COMPONENTES DA PROPOSTA TÉCNICA;
e) análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão
Técnica, da Capacidade de Atendimento, do Repertório e dos
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de acordo
com os critérios especificados neste Edital;
f) elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à
Comissão Julgadora da Licitação, da ata de julgamento das
Propostas referentes à Capacidade de Atendimento, ao Repertório
e aos Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de
planilha com as pontuações e de justificativa escrita das razões
que as fundamentaram em cada caso.
12.6.9. Se alguma Proposta Técnica for desclassificada com base na
alínea “a” do item 6.4 deste Edital, a Subcomissão Técnica atribuirá
pontuação a cada quesito ou subquesito, conforme as regras previstas
neste Edital, e lançará sua pontuação em planilhas que ficarão
acondicionadas em envelope fechado e rubricado no fecho pelos
membros da Subcomissão Técnica até que expire o prazo para
interposição de recursos relativos a essa fase.
12.6.10. As planilhas previstas nas alíneas “c” e “f” do item 12.6.8
conterão, respectivamente, as pontuações que cada membro da
Subcomissão Técnica atribuir para cada subquesito do Plano de
Comunicação Publicitária, bem como as pontuações atribuídas para os
quesitos “Capacidade de Atendimento”, “Repertório” e “Relatos de
Soluções de Problemas de Comunicação” de cada licitante.
12.7. Segunda sessão pública
12.7.1. Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas,
contidas

no

INVÓLUCRO

Nº

1

–

PLANO

DE

COMUNICAÇÃO

PUBLICITÁRIA (VIA NÃO IDENTIFICADA) e no INVÓLUCRO Nº 3 –
OUTROS COMPONENTES DA PROPOSTA TÉCNICA, bem como as
respectivas planilhas de julgamento e demais documentos elaborados
pela Subcomissão Técnica, a Comissão Julgadora da Licitação
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convocará os licitantes, na forma do item 13.3 deste Edital, para
participar da segunda sessão pública, com a seguinte pauta básica:
a) credenciar os representantes dos licitantes, conforme previsto
no item 12.1 deste Edital;
b) abrir os INVÓLUCROS Nº 2 - PLANO DE COMUNICAÇÃO
PUBLICITÁRIA (VIA IDENTIFICADA);
c) cotejar as vias não identificadas com as vias identificadas do
Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua
autoria;
d) elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada
quesito de cada Proposta Técnica;
e) proclamar o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica;
f) em caso de empate, realizar o sorteio, na forma do previsto no
item 6.5;
g) informar que o resultado do julgamento geral das Propostas
Técnicas será publicado na forma do item 13.3, com a indicação
dos proponentes classificados e dos desclassificados, em ordem
decrescente de pontuação, abrindo-se prazo para interposição de
recurso, conforme disposto no item 13.4.
12.7.2. Além das demais atribuições previstas neste Edital, caberá à
Subcomissão Técnica manifestar-se em caso de eventuais recursos de
licitantes, relativos ao julgamento das Propostas Técnicas, caso
solicitado pela Comissão Julgadora da Licitação.
12.8. Terceira sessão pública
12.8.1. Não tendo sido interposto recurso, tendo havido a sua
desistência ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a
Comissão Julgadora da Licitação convocará os licitantes, na forma do
item 13.3 deste Edital, para participar da terceira sessão pública, com
a seguinte pauta básica:
a) credenciar os representantes dos licitantes, conforme previsto
no item 12.1 deste Edital;
b) abrir os INVÓLUCROS nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS, cujos
documentos serão rubricados pelos membros da Comissão
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Julgadora da Licitação e pelos representantes dos licitantes
presentes;
c) colocar à disposição dos representantes dos licitantes, para
exame, os documentos integrantes dos INVÓLUCROS nº 4 –
PROPOSTA DE PREÇOS;
d) analisar se as Propostas de Preços foram elaboradas de acordo
com os critérios especificados neste Edital;
e) identificar a proposta de menor preço e dar conhecimento do
resultado aos representantes dos licitantes presentes;
f) efetuar com os 2 (dois) licitantes mais bem classificados na fase
da Proposta Técnica – caso não tenham apresentado a Proposta de
menor preço – a negociação, tendo como referência a proposta de
menor preço entre os licitantes classificados;
g) na falta de êxito na negociação mencionada na alínea “f”,
negociar sucessivamente com os demais licitantes classificados
até a consecução de acordo para a contratação;
h) declarar vencedoras do julgamento final das Propostas
Técnicas e das Propostas de Preços 2 (dois) licitantes mais bemclassificadas na Proposta Técnica que tiverem apresentado a
Proposta de menor preço ou que concordarem em praticar o
menor preço entre as propostas apresentadas pelos licitantes
classificados;
i) informar que o resultado do julgamento da Proposta de Preço e
do julgamento final das propostas será publicado na forma do
item 13.3 deste Edital, com a indicação da ordem de classificação,
abrindo-se prazo para interposição

de recurso, conforme

disposto no item 13.4.
12.8.2. Serão objeto da negociação prevista nas alíneas “f” e “g” do
item 12.8.1 apenas os preços sujeitos a valoração integrantes da
Proposta de Preços. Os percentuais de que tratam os incisos “I.a” e “II”
do Parágrafo Quinto da Cláusula Décima da minuta de contrato (Anexo
IV) corresponderão aos percentuais estabelecidos pelos próprios
licitantes vencedores em suas Propostas de Preços, nas declarações a
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que se referem, respectivamente, as alíneas “a” e “b” do item 2 do
modelo da Proposta de Preços (Anexo II.1).
12.9. Quarta sessão pública
12.9.1. Não tendo sido interposto recurso, tendo havido a sua
desistência ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a
Comissão Julgadora da Licitação convocará os licitantes, na forma do
item 13.3 deste Edital, para participar da quarta sessão pública, com a
seguinte pauta básica:
a) credenciar os representantes dos licitantes, conforme previsto
no item 12.1 deste Edital;
b) receber a declaração de pleno cumprimento dos requisitos de
habilitação e abrir os INVÓLUCROS Nº 5 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO,

cujos

membros

Comissão

da

documentos

serão

Julgadora

da

rubricados
Licitação

e

pelos
pelos

representantes dos licitantes presentes;
c) analisar a conformidade dos documentos de habilitação com as
condições estabelecidas neste Edital e na legislação em vigor;
d) colocar à disposição dos representantes dos licitantes, para
exame, os documentos integrantes dos INVÓLUCROS Nº 5 –
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
e) informar o resultado da habilitação e esclarecer que a relação
dos proponentes habilitados e inabilitados, bem como a indicação
dos licitantes vencedores deste certame licitatório, será publicada
na forma do item 13.3 deste Edital, abrindo-se prazo de 5 (cinco)
dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no
artigo 67 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos
Administrativos e Convênios do DESENVOLVE SP.
12.9.2. Os documentos relativos aos licitantes que optarem por
comprovar a habilitação por meio do CAUFESP serão impressos e
rubricados pelos membros da Comissão Julgadora da Licitação e pelos
representantes dos licitantes, sendo após juntados ao processo com
os demais documentos apresentados pelo respectivo licitante.
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13. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Resultado. Serão considerados vencedores do certame licitatório os
2 (dois) licitantes vencedores da etapa de julgamento final das propostas,
de acordo com o item 9.1 deste Edital, que tiverem cumprido todos os
requisitos de habilitação.
13.1.1. O resultado final do certame será publicado na imprensa
oficial. Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos
representantes credenciados estiverem presentes na sessão pública
em que o resultado for proclamado pela Comissão Julgadora da
Licitação, hipótese em que a intimação constará da respectiva ata.
13.1.2. Os licitantes ausentes serão intimados do resultado pela
publicação no Diário Oficial do Estado.
13.2. Adjudicação. A adjudicação será feita considerando a totalidade do
objeto.
13.3. Divulgação dos atos licitatórios. Ressalvados os atos e decisões cuja
publicação no Diário Oficial do Estado seja obrigatória, todas as demais
informações referentes a esta licitação poderão ser divulgadas, a critério
da Comissão Julgadora da Licitação:
a) nas sessões de abertura de invólucros;
b) no Diário Oficial do Estado;
c) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do
recebimento da comunicação pelos licitantes.
13.4. Recursos. Os atos praticados pela Comissão Julgadora da Licitação
nas diversas fases do presente certame poderão ser impugnados pelos
licitantes mediante a interposição de recurso no prazo de cinco dias úteis,
a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso.
13.4.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade
Contratante, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital.
13.4.2. Não serão conhecidos os recursos intempestivos ou que
estiverem desacompanhados das respectivas razões de fato e de
direito.
13.4.3. A interposição do recurso será comunicada aos demais
licitantes, os quais poderão apresentar contrarrazões no prazo de
cinco dias úteis.
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13.4.4. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão no prazo de cinco dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir devidamente informado.
13.4.5. O recurso da decisão que julgar as propostas ou que resolver
sobre a habilitação dos licitantes terá efeito suspensivo. A autoridade
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
poderá atribuir eficácia suspensiva aos recursos interpostos nos
demais casos.
13.5. Homologação e adjudicação. Transcorrido o prazo recursal sem
interposição de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a
Comissão Julgadora da Licitação elaborará o relatório relativo ao aspectotécnico publicitário, a que alude o artigo 8º, inciso III, do Decreto Estadual
nº 52.040/2007, e o encaminhará à autoridade competente. À vista do
relatório, e desde que constatada a regularidade do procedimento
licitatório quanto ao aspecto técnico-publicitário, será homologado o
resultado do certame e adjudicado o objeto aos licitantes vencedores,
publicando-se os atos no Diário Oficial do Estado.
14. CONTRATAÇÃO
14.1. Celebração do contrato. Após a homologação, as adjudicatárias
serão convocadas para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui
o Anexo IV deste Edital.
14.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de
contrato será fixado pela Unidade Contratante no ato de convocação e
poderá

ser

prorrogado

mediante

solicitação

justificada

pela

adjudicatária e aceita pela Unidade Contratante.
14.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo
de contrato poderá ser encaminhado para assinatura da adjudicatária
mediante correspondência, com aviso de recebimento, ou meio
eletrônico, com confirmação de leitura. O termo de contrato deverá
ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Unidade Contratante, a
contar da data de seu recebimento.
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14.1.3. Haverá um único instrumento de contrato a ser assinado pelas
2 (duas) adjudicatárias, que executarão individualmente os serviços
que lhes forem atribuídos, mediante ordens de serviços específicas a
serem expedidas pela Unidade Contratante, nos termos do artigo 2º,
§4º da Lei Federal nº 12.232/2010, respondendo, cada qual, pelos
respectivos trabalhos.
14.2. Manutenção das condições de habilitação. Se, por ocasião da
celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela
adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou
trabalhista na etapa de habilitação estiver com o prazo de validade
expirado, a Unidade Contratante verificará a situação por meio eletrônico
e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente
os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente
justificada. Se não for possível a atualização por meio eletrônico, a
adjudicatária será notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e
trabalhista no prazo de dois dias úteis, sob pena de a contratação não se
realizar.
14.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição para a celebração do contrato,
bem como para a realização dos pagamentos dele decorrentes, a
inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais –
CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se a devedora
comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos
termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.
14.4. Indicação de gestor - cooperativas. A indicação de gestor
encarregado de representar a adjudicatária com exclusividade perante o
contratante, caso se trate de sociedade cooperativa, constitui condição
para a assinatura do contrato.
14.5. Regularização fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. A
regularização da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condições do art. 34, da Lei
Federal nº 11.488/2007 que tenha sido habilitada com restrições, nos
termos do item 11.4 deste Edital, constitui condição para a assinatura do
contrato.
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14.6. Celebração frustrada. A ausência de assinatura do contrato dentro
do

prazo

estabelecido

pela

Unidade

Contratante,

bem

como

o

descumprimento das condições de celebração previstas nos itens 14.2 a
14.5, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando a adjudicatária faltosa às sanções previstas neste Edital e
demais normas pertinentes. Neste caso, a Unidade Contratante poderá
convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a
ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta
daquele que deixou de assinar o contrato.
15. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
15.1. Garantia. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da
contratação, a licitante vencedora deverá prestar garantia de execução,
conforme disposto no artigo 93 do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios do Desenvolve SP, correspondente a 1% (um por
cento) do valor da contratação,.
15.1.1. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa
injustificada

para

a

assinatura

do

contrato,

caracterizando

descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante
vencedora às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes.
15.2. Modalidades. A adjudicatária poderá optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:
15.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante
depósito bancário em favor da Unidade Contratante no Banco do
Brasil, em conta que contemple a correção monetária do valor
depositado.
15.2.2. Títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da
dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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15.2.3. Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no
instrumento deverá constar a renúncia expressa do fiador aos
benefícios do artigo 827 do Código Civil.
15.2.4. Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será
aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 15.3 do
Edital. Caso tal cobertura não conste expressamente da apólice, a
adjudicatária poderá apresentar declaração firmada pela seguradora
emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente
para a cobertura de todos os eventos indicados no item 15.3 do Edital.
15.3. Cobertura. A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:
15.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do
objeto do contrato;
15.3.2. prejuízos diretos causados à Unidade Contratante decorrentes
de culpa ou dolo da contratada durante a execução do objeto do
contrato;
15.3.3. multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pela Unidade
Contratante à contratada na forma do item 16 deste Edital; e
15.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza
não adimplidas pela contratada, quando couber.
15.4. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de
responsabilidade que não as seguintes:
15.4.1. Caso fortuito ou força maior;
15.4.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes
de atos ou fatos imputáveis exclusivamente à Unidade Contratante;
15.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a
modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de três meses
após o término da vigência contratual. A garantia deve assegurar a
cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que
o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante após expirada a
vigência do contrato ou a validade da garantia;
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15.6. Readequação. No caso de alteração do valor do contrato ou
prorrogação dos prazos de execução, a garantia deverá ser readequada nas
mesmas condições. Se o valor da garantia for utilizado total ou
parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá
efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que for notificada pela Unidade Contratante para fazêlo;
15.7. Extinção. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que
constatado o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, esta
será considerada extinta com a devolução da apólice, da carta-fiança ou
com a autorização concedida pela Unidade Contratante para que a
contratada realize o levantamento do depósito em dinheiro.
16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Espécies. A aplicação de sanções administrativas para pessoa física
ou jurídica que praticar os atos previstos nos artigos 117 a 119 do
Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administrativos e Convênios
do DESENVOLVE SP, ficará sujeita à aplicação das seguintes sanções:
16.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Unidade Contratante;
16.1.2. Multa, nos termos do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos Administrativos e Convênios do DESENVOLVE SP;
16.1.3.

Suspensão

temporária

de

participação

em

licitação

e

impedimento de contratar com a Administração Pública estadual, por
prazo não superior a dois anos;
16.2. Autonomia. As sanções são autônomas e não impedem que a Unidade
Contratante

rescinda

unilateralmente

o

contrato

e,

garantidos

o

contraditório e ampla defesa, aplique as demais sanções eventualmente
cabíveis.
16.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contratante devem ser
registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo
– CAUFESP, no Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
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Administrativas
Cadastro

–

Nacional

e-Sanções
de

(http://www.esancoes.sp.gov.br),

Empresas

Inidôneas

e

Suspensas

e
–

no
CEIS

(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).
16.4. Descontos. A Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos
os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas
à contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste
Edital, seus anexos ou no termo de contrato.
16.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos
que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra
princípios da Administração Pública, ou que de qualquer forma venham a
constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução
do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de
responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto
Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das demais sanções
administrativas cabíveis.
17.

OBRIGAÇÕES

DAS

PARTES,

REMUNERAÇÃO,

PAGAMENTO,

FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1. Remissão ao contrato. As obrigações das partes, bem como as
normas aplicáveis à remuneração e aos pagamentos, estão previstas no
termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IV.
17.2. Fiscalização. A Unidade Contratante nomeará um gestor e um
substituto para o acompanhamento da execução dos serviços, os quais
deverão registrar, em relatório específico para cada Contratada, todas as
ocorrências, deficiências ou falhas porventura constatadas, e terão
poderes, dentre outros, para notificá-las, com vista à imediata correção das
irregularidades verificadas nos trabalhos que lhes tenham sido cometidos
por meio da ordem de serviço a que se refere o item 14.1.3 deste Edital.
17.3. Avaliação dos serviços de publicidade. A Unidade Contratante
avaliará bimestralmente os serviços prestados pelas contratadas por meio
do formulário “Avaliação Bimestral de Agência de Propaganda”, que
constitui o Anexo V do Edital.
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18. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
18.1. Prazo. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital,
devendo protocolar a petição no endereço indicado no preâmbulo em até
cinco dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de entrega dos
Invólucros nº 1 a nº 4. As impugnações não suspendem os prazos previstos
no Edital.
18.2. Decisão. As impugnações serão decididas pela Comissão Julgadora
da Licitação em até três dias úteis, contados do protocolo.
18.2.1. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova
data para realização da sessão pública, se for o caso.
18.2.2. As respostas serão juntadas ao processo administrativo e
ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
18.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicará na aceitação
tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos,
em especial no Briefing e na minuta de termo de contrato.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão
interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
19.2. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão
Julgadora da Licitação.
19.3. Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será
efetuada mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
19.4. Foro. Será competente o foro da Comarca da capital do Estado de São
Paulo para dirimir as questões decorrentes desta licitação não resolvidas
na esfera administrativa.
19.5. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I - Briefing
Anexo II – Modelos para o INVÓLUCRO nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS
Anexo II.1 - Modelo de proposta de preço;
Anexo II.2 – Declaração de elaboração independente de
proposta;
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Anexo III - Modelos para o INVÓLUCRO Nº 5 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
Anexo III.1 – Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos
de Habilitação;
Anexo III. 2 - Declaração a que se refere o item 10.2.5.1 do
Edital;
Anexo IV – Minuta do contrato;
Anexo V – Avaliação bimestral da agência de propaganda contratada;
Anexo VI – Manual de seleção interna de agência de propaganda
contratada;
Anexo VII – Declaração – Política de Responsabilidade Socioambiental;
Anexo VIII - Regulamento Interno de Licitações, Convênios e Contratos
do Desenvolve SP.

São Paulo, 28 de dezembro de 2020.

__________________________
Roberta dos Santos Brum
Subscritora do Edital
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ANEXO I
BRIEFING
Exercício Criativo: Reposicionamento da marca Desenvolve SP no
mercado
1. APRESENTAÇÃO
As informações a seguir têm como objetivo apresentar o
DESENVOLVE SP, seus principais objetivos e forma de atuação.
Este documento também tem a finalidade de detalhar o exercício
criativo, denominado “Reposicionamento da marca DESENVOLVE SP no
mercado”. O objetivo do tema é definir uma nova estratégia de divulgação
e publicidade frente ao seu novo posicionamento de ser o banco do
empreendedor, com a finalidade de orientar e fornecer as devidas
informações aos cidadãos, como medida de interesse público.
No desempenho regular de suas atividades, a Administração Pública
deve sempre nortear-se, quando da realização de qualquer ação de
publicidade, pela busca de obedecer ao princípio constitucional da
publicidade.
Estas são, em resumo, as características principais da prestação de
serviços a ser desempenhada pela agência de publicidade quando atender ao
Desenvolve SP: obediência aos princípios legais que norteiam a atividade
administrativa, a qual é desempenhada no intuito de atender ao interesse
público, primordialmente; bem como respeito ao objetivo de educar, orientar
e difundir à população do Estado, as realizações e a execução de programas,
projetos e ações, adequados às metas de governo, os quais serão objeto de
implementação.

1.1. LEGISLAÇÃO RELATIVA À MATÉRIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PUBLICITÁRIA

E

À

A presente licitação fundamenta-se na seguinte legislação, referente
à matéria publicitária e à contratação de prestação de serviços de publicidade:

1.

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37,
§1º;

2.

Constituição do Estado de São Paulo, art. 115, §§ 1º e 2º;

3.

Lei estadual nº 6.544 de 22 de novembro de 1989 e a Lei
complementar estadual nº 13.121, de 07 de julho de
2008;
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4.

Lei federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010;

5.

Lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016;

6.

Lei federal nº 4.680, de 18 de junho de 1965;

7.

Decreto federal nº 57.690, de 1º de fevereiro de 1966,
parcialmente alterado pelo Decreto federal nº 4.563, de
31 de dezembro de 2002;

8.

Decreto estadual nº 43.833, de 8 de fevereiro de 1999;

9.

Decreto estadual nº 51.465, de 01 de janeiro de 2007,
Decreto estadual nº 52.040, de 07 de agosto de 2007,
Decreto estadual nº 56.640, de 01 de janeiro de 2011 e
Decreto estadual nº 56.641, de 01 de janeiro de 2011; e
Decretos estaduais de nºs 64.059 e 64.061, ambos de 1º
de janeiro de 2019.

10.

Normas e Instruções expedidas pelo órgão central do
Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São
Paulo – SICOM, bem como o Código de Ética dos
Profissionais de Propaganda e suas alterações e ainda, o
Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária.

2. O CLIENTE
O Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.
é uma empresa vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo. Criada pela Lei Estadual 10.853/01 e regulamentada pelo
Decreto 52.142/07 é uma instituição financeira, regulamentada pelo Banco
Central, que oferece soluções financeiras para empresas e municípios
paulistas.
Com sede única na capital paulista, foi concebida como instrumento
institucional de apoio à execução de políticas ativas de desenvolvimento
econômico para o Estado de São Paulo, desenvolvendo o papel de coordenar
e implantar políticas de financiamento aos setores produtivos da economia
paulista.
O Desenvolve SP teve seu funcionamento autorizado pelo Banco
Central em fevereiro de 2009, iniciando suas atividades em março do mesmo
ano.
Seu portfólio inclui diversas linhas de financiamento voltadas para
incentivar e promover o crescimento da economia do Estado de São Paulo,
nos diversos setores da economia. Além de possibilitar o uso de Fundos
Garantidores na composição de garantias para o financiamento das micro e
pequenas empresas.
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Em seu planejamento estratégico a Desenvolve expressa o
compromisso da empresa com o crescimento da economia sustentável em
todo o estado com transparência e eficiência. Para o período de 2019 à 2023
a empresa expandiu seu público-alvo, abrangendo as microempresas além
das pequenas e médias e os municípios paulistas.
Sua é missão promover o desenvolvimento sustentável da
economia paulista por meio de soluções financeiras rentáveis que gerem
valor. E como visão o Desenvolve SP pretende ser reconhecida como
instituição financeira de referência das micro, pequenas, médias empresas e
prefeituras, atuando como propulsora do desenvolvimento dos municípios
paulistas.
Dentre seus valores estão:
•
•

Trabalhar com ética, transparência e profissionalismo, preservando a
equidade de tratamento e as boas práticas de governança;
Prezar pela responsabilidade socioambiental;

•

Buscar a eficiência em todos os negócios;

•

Prezar pelo bem-estar e aperfeiçoamento profissional;

•

Ter orgulho de fazer parte desse time.
O Desenvolve SP é o braço financeiro do Governo de São Paulo e

tem ampliado sua atuação em diversos programas de governo que visam
incentivar o crescimento das MPME’s paulistas como: Empreenda Rápido,
Crédito para o Turismo, Programa de Investimento no Setor de Audiovisual
(Proav SP), Vale do Futuro, entre outros.
Sua atuação e foco também estão alinhadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) – a agenda aprovada na Organização
das Nações Unidas (ONU), formada por 17 metas que devem ser
implementadas mundialmente até 2030.
Junto aos municípios, o Desenvolve SP oferece financiamento
para

projetos

saneamento

e

desenvolvimento

de

infraestrutura,

modernização
regional

com

gerando

mobilidade
o

objetivo

assim

uma

urbana,
de

segurança,

incentivar

economia

forte

o
e

diversificada.
3 . ATUAÇÃO
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O Desenvolve SP atua com soluções de crédito sustentável para
empresas e municípios paulistas. Destacam-se entre os principais
produtos e ações:
- Crédito Digital: nesta modalidade de crédito para capital de giro
com aprovação em até dois dias úteis. Recentemente passou por alterações
que tornaram o crédito mais atrativo para o público: o faturamento anual
mínimo necessário para obter crédito junto à instituição foi reduzido de
R$ 360 mil para R$ 81 mil a fim de atender também os microempresários
e o limite de financiamento no Crédito Digital foi ampliado para até R$ 1
milhão. Essas mudanças têm gerado aumento na procura entre os
empresários paulistas que precisam investir nas necessidades do dia a dia,
como recomposição de estoques, compra de insumos e matéria-prima.
- Juro Zero Empreendedor: é uma parceria entre o Governo do
Estado de São Paulo e o Sebrae-SP para oferecer crédito com juro zero para
os microempreendedores individuais (MEI) paulistas que concluíram o
programa Super MEI, do Sebrae-SP, e não possuem restrições cadastrais no
CNPJ e no CPF.
- Crédito para o Turismo: é uma iniciativa do Desenvolve SP e da
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, em parceria com o BNDES,
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que tem como objetivo
viabilizar o acesso ao crédito de empresas e municípios. A iniciativa busca
promover o crescimento sustentável dos negócios voltados aos serviços de
atendimento, acomodação e infraestrutura para turistas, além de projetos
de melhoria da infraestrutura dos municípios, financiando obras que
incrementem o acesso a equipamentos turísticos, projetos de iluminação
pública, infraestrutura de praças e parques, entre outros.
- Programa de Investimento no Setor de Audiovisual (Proav SP):
de olho no grande potencial da indústria do audiovisual para a geração de
empregos e negócios em todo o Estado, o Governo de São Paulo lançou o
Programa de Investimento no Setor de Audiovisual (Proav SP). Uma
iniciativa do Desenvolve SP e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do Estado de São Paulo que, além de oferecer linhas de financiamento com
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prazos

diferenciados

(destinadas

à

compra

de

equipamentos,

modernização de estúdios, entre outras atividades), compõe a criação de
um fundo de investimento inédito no país. Com o objetivo de viabilizar o
acesso ao crédito de empresas de toda a indústria do audiovisual paulista,
a iniciativa busca promover o crescimento dos diversos negócios que
atuam com audiovisual desde produtoras de áudio e vídeo, distribuidoras,
produtores de conteúdos, entre outros. O programa é composto por linhas
de financiamento com condições especiais.
- Vale do Futuro: o Governo do Estado, por meio do Desenvolve
SP, oferece linhas de crédito para empresas e municípios do Vale do Ribeira
a fim de promover o desenvolvimento econômico da região por meio do
financiamento ao agronegócio, comércio, serviços e indústria.
Em 2019, o DESENVOLVE SP desembolsou mais de 416 milhões de
reais em 942 Operações, sendo 878 para o setor privado e 64 para o setor
público.

4. INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO
Informações relativas ao investimento publicitário do DESENVOLVE-SP
podem ser encontrados no seguinte endereço eletrônico:
https://www.desenvolvesp.com.br/institucional/transparencia/contratose-licitacoes/investimentos-em-publicidade/

QUADRO RESUMO DO INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO

INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO 2017 (R $)
Produção

R$ 1.219.991,13

Mídia

R$ 2.037.968,92

Total

R$ 3.257.960,05

Investimento Publicitário por Meio de Divulgação (R$)
Televisão
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Rádio

R$ 600.950,93

Internet

R$ 697.087,00

Jornal

R$ 434.246,92

Revista

R$ 52.217,70

Outros meios

R$ 253.466,37

Total
R$ 2.037.968,92

INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO 2018 (R $)

Produção

R$ 448.244,54

Mídia

R$ 1.822.676,87

Total

R$ 2.270.921,41

Investimento Publicitário por Meio de Divulgação (R$)

Televisão
Rádio

-

R$ 1.172.715,02

Internet

R$ 272.406,38

Jornal

R$ 310.148,88

Revista

R$ 55.575,00

Outros meios

R$ 11.831,59

Total

R$ 1.822.676,87

INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO 2019 (R $)

Produção

R$ 756.514,52

Mídia

R$ 529.470,89

Total

R$ 1.285.985,41
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Investimento Publicitário por Meio de Divulgação (R$)

Televisão

-

Rádio

R$ 116.704,41

Internet

R$ 165.462,37

Jornal

R$ 154.536,61

Revista

R$ 92.767,50
-

Outros meios
Total

R$ 529.470,89

5. EXERCÍCIO CRIATIVO – Reposicionamento da marca
Desenvolve SP no mercado
O desafio do DESENVOLVE SP é, em parceria com o Governo
do Estado, transformar a instituição em uma das grandes referências em
crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) paulistas,
fazendo com que sua dimensão e seu alcance sejam do tamanho do Estado
de São Paulo, divulgando de forma mais eficaz suas ações, programas e
projetos e garantindo melhor e mais amplo acesso aos clientes/cidadãos,
como medida de interesse público.
Diante desse desafio, reposicionamos nossa marca e
passamos a ser o Banco do Empreendedor, com a missão de oferecer
crédito com taxas competitivas e longos prazos e estar ainda mais próximo
das empresas e também dos municípios.
Desde setembro/2019 o DESENVOLVE SP passou a adotar
novo slogan: “O Banco do Empreendedor”. Na mesma ocasião expandiu seu
público para atendimento de microempresas com soluções de giro rápido
como o Crédito Digital. A mudança de posicionamento foi acompanhada da
mudança

na

modalidade

Crédito

Digital,

que

passou

a

atender

microempresas com faturamento anual a partir de R$ 81 mil, atendendo
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assim um grande segmento de empresas que são muito importantes para a
economia paulista.
Completando 11 anos em março/2020, o Desenvolve SP se
consolida como uma instituição financeira capaz de fazer frente ao desafio
de tornar a economia do estado de São Paulo cada vez mais inovadora,
sustentável e competitiva.
O modelo de atuação do Desenvolve SP se mostrou um sucesso ao
longo da sua trajetória no mercado, tornando-se um player de destaque
para a economia paulista e também uma referência para agências de
fomento de outros estados.
Na sequência segue quadro comparativo de resultados em
números de operações e desembolsos em reais. Podemos perceber que o
ano de 2019 tem significativa representação no cenário geral do
Desenvolve SP, a saber:

Também é possível notar que em 2020 houve um crescimento
drástico no que se refere às propostas de créditos. O aumento, iniciou em
março/2020, o que podemos relacionar claramente ao impacto econômico
e financeiro causado pelo cenário do coronavírus, onde principalmente
pequenos empreendedores precisaram aderir ao crédito para não
sucumbirem.
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O aumento exponencial da demanda por crédito gerou uma
expectativa impossível de ser atendida pela empresa. Consequentemente,
a imagem da empresa passou de “pouco conhecida” para uma imagem
ruim, desgastada. O número de pessoas insatisfeitas pelo não acesso ao
crédito gerou pressão nos atendimentos, ouvidoria e comunicação.
Além

do

contexto

em

que

a

empresa

se

encontra,

o

reposicionamento da marca tem como elemento importante para seu
sucesso um plano de ação que atue junto com a imprensa e demais
stakeholders. Produção de conteúdo relevante para ações de branded
content e relacionamento, ações integradas junto à parceiros e um mix de
comunicação completo deverão figurar na estratégia de comunicação para,
com isso, reforçar o novo posicionamento da empresa.
Entre ações de branded content recentes é possível citar o “Mapa
da

Economia

Paulista”,

disponível

em

https://www.desenvolvesp.com.br/mapadaeconomiapaulista/ o projeto
realizado de forma integrada pela empresa serviu de suporte para ações
em diferentes canais, desde owned media, com uso para ativações para
bases da empresa até earned media, graças aos esforços de assessoria de
imprensa.
Parcerias estratégicas também figuram na estratégia da empresa,
o Desenvolve SP celebra parcerias com órgãos e entidades representativas
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empresariais, como: Abimaq, Sebrae-SP, AESP, Fiesp, ACSP, Fecomércio,
entre muitas outras.
O Desenvolve SP oferece atendimento comercial e institucional,
via telefone, site desenvolvesp.com.br ou na sede da Instituição, localizada
na Rua Consolação, 371, Centro, São Paulo.
Embora conte com atendimento, o acesso às linhas de crédito é
feito invariavelmente pelo endereço eletrônico www.desenvolvesp.com.br.
Atuando como principal canal da empresa junto ao seu público, o site da
empresa possibilita ao cliente pode obter informações sobre os produtos
ou entrar no ambiente de internet banking “Solicitações Online”, onde é
possível efetuar a solicitação de crédito.
Com relação ao público alvo, é possível identificar dois
segmentos bem diferentes. Para opções de crédito voltadas aos municípios
o target (ou público alvo) é composto por agentes públicos, como prefeitos
e vereadores, pessoas com poder de tomada de decisão na administração
pública dos municípios paulistas. Já nas linhas de crédito para empresas,
figuram como principal público os tomadores de decisão de Micro,
Pequenas e Médias Empresas localizadas no estado de São Paulo, para este
público foi mapeado o seguinte perfil:
Perfil demográfico: Ambos os sexos, acima de 30 anos, classe
social A/B, que trabalhem no estado de São Paulo
Quanto aos interesses e estilo de vida: São empreendedores ou
profissionais com cargo de gerência/direção. Tomadores de decisão na
empresa onde atuam. CEOs, CFOs, gerentes financeiros, bem como
fundadores de pequenas e micro empesas figuram entre o público-alvo.
Em síntese, a Marca do Desenvolve SP – O banco do
empreendedor tem grande exposição, as alterações efetuadas visando
aumentar sua capilaridade e abrangência do seu público, em conjunto com
fatores externos, potencializou e muito a relevância da empresa e sua
abrangência. Houve aumento de interesse pelos produtos da empresa. Sua
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estrutura permanece similar, a forma de tomada de crédito é a mesma e a
comunicação vem sendo feita em diferentes canais para atingir o público
com a maior eficiência possível.

3.1. OBJETIVOS DO EXERCÍCIO CRIATIVO
Desenvolver uma campanha de reposicionamento da marca
DESENVOLVE SP – O Banco do Empreendedor no mercado aproximando-a
do público empreendedor, utilizando todo o histórico disponibilizado
acima, e notadamente:
➔ Ações que se comunicam com o reposicionamento da marca frente
às ações do Governo do Estado de SP;
➔ Ações que enfatizem a eficiência e eficácia da empresa, que foram
desafiadas no período de pandemia.
➔ Ações de divulgação dos produtos da empresa e seus diferenciais
competitivos junto ao seu público;
➔ a inserção do canal digital como ferramenta de atendimento do
DESENVOLVE SP;
➔ forma como se comunica com seu público por meio dos veículos de
mídia, recordando sempre da necessidade de linguagem clara e de
fácil compreensão.

Entre as soluções que devem ser apresentadas para o plano de
comunicação do exercício criativo, além das já existentes, devem constar
estratégias para atender os seguintes pontos:
o Estratégia de divulgação local, regional e estadual incentivando a
divulgação do papel desempenhado pelo DESENVOLVE SP, as informações,
projetos e ações que desenvolve, de forma a estimular o desenvolvimento
econômico e o ambiente empreendedor como gerador de emprego e renda,
como um modelo de gestão moderna e de olho no futuro;
o Definição de estratégia de mídia e não mídia a ser realizada,
adequada ao público-alvo de forma eficiente, devendo ainda a agência
considerar e otimizar a utilização de equipamentos e serviços públicos sob
responsabilidade da Administração Pública Estadual para atingir, de forma
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adequada, os objetivos da ação de publicidade, utilizando todos os meios
de comunicação aptos a tal fim, tanto dos da próprio DESENVOLVE SP
quanto de seus parceiros e Secretaria da Fazenda, ao qual é vinculada;

o Estimular ações positivas de engajamento do público alvo para o
consumo de produtos e serviços do DESENVOLVE SP;
o Implementação de ferramentas de divulgação e capilarização das
ações do DESENVOLVE SP;
o Desenvolvimento de ferramentas tornando possível ao cliente aferir
os resultados alcançados pela ação de publicidade desenvolvida,
especialmente voltadas para o público-alvo;
o Articulação da comunicação com outros órgãos e esferas públicas de
poder, além dos demais Poderes, como o Judiciário e o Legislativo (se
existentes);
o Período - considerar a necessidade de divulgação, tanto num prazo
curto (de 15 a 30 dias), quanto de médio e longo prazo (de 31 a 60 dias,
médio prazo; e 61 a 90 dias, longo prazo; (podendo estender-se por 120
dias);

6. Verba estimada para o “briefing” – exercício criativo – R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
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ANEXO II
MODELOS PARA O INVÓLUCRO Nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO II.1
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA N º 001/2020
PROCESSO N º 088/2020
À Comissão Julgadora da Licitação,
1) Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes
preços para os serviços abaixo descritos:
a) desconto de .......% (...............por cento) em relação aos preços
previstos na tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado
de São Paulo, a título de ressarcimento dos custos internos dos
serviços executados pelo licitante, referentes a peças e ou material
cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei
federal nº 4.680/1965, com exceção do serviço de criação, para o qual
o desconto será de 100% (cem por cento).
b) percentual de honorários de ......% (........ por cento), incidente 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;
c) percentual de honorários de .........% (...... por cento), incidente 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 à licitante o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei
federal nº 4.680/1965;
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d) percentual de honorários de ...... % (....... por cento), incidente 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.
2) Declaramos que os percentuais máximos a serem pagos pela Unidade
Contratante serão os que seguem:
a) aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e
outros protegidos pelos direitos de autor e conexos, em relação ao
valor original da cessão desses direitos, na reutilização de peças por
período igual ao inicialmente ajustado, será de no máximo de _____%
(_____ por cento) do valor da cessão original;
b) aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas,
incorporadas a peças, em relação ao valor original da cessão desses
direitos, na reutilização das peças por período igual ao inicialmente
ajustado, será no máximo de _____% (____ por cento) do valor da cessão
original.
3) Declaramos envidar esforços no sentido de obter as melhores condições
nas

negociações

comerciais

junto

a

fornecedores

de

serviços

especializados e veículos, quando for o caso, transferindo à Unidade
Contratante todas as vantagens obtidas.
4) Declaramos estar cientes e de acordo com as disposições alusivas a
direitos autorais estabelecidas no termo de contrato, que corresponde ao
Anexo IV do Edital em epígrafe.
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II.2

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e
do

CPF

nº

_____________,

representante

legal

do

licitante

________________________ (nome empresarial), interessado em participar da
CONCORRÊNCIA nº 001/2020, Processo n° 088/2020, DECLARO, sob as
penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o
seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida
com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato,
no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,
influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado,
direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da
extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.
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DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus
negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer
outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em
atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº
60.106/2014, tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem
indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer
modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou
jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade
dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório
público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para
participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório
da licitação pública ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos celebrados com a administração pública;
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V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos,
entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no
âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do
sistema financeiro nacional.
(Local e data).
______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES PARA O INVÓLUCRO Nº 5 – HABILITAÇÃO
ANEXO III.1
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO
Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
__________________________________

CPF nº:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________
(nome empresarial), interessado em participar da CONCORRÊNCIA nº
001/2020, Processo n° 088/2020, cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I
do artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada
pela Lei nº 13.121, de 7 de julho de 2008.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 10.2.5.1. DO EDITAL

Nome completo:
__________________________________________________________________________
RG nº: __________________________________
__________________________________

CPF nº:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________
(nome empresarial), interessado em participar da CONCORRÊNCIA nº
001/2020, Processo n° 088/2020:
a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da
Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação
do item 2.2 deste Edital; e
c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do
parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.
(Local e data).
_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
PROCESSO Nº 088/2020
CONTRATO Nº XXXX/2020

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE
O

DESENVOLVE

SP

–

AGÊNCIA

DE

FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Clique aqui para digitar texto. E Clique
aqui para digitar texto., TENDO POR
OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE.
O DESENVOLVE SP – AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
S.A., doravante designado “CONTRATANTE”, neste ato representada por
Nelson Antônio de Souza, RG nº: 342.435-SSP/PI, inscrito no CPF sob o nº:
153.095.253-00, e por ________________________, RG nº XXXXXXXXXXXX e CPF
nº XXXXXXXXXX, no o uso da competência conferida pelo Decreto-Lei
Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970, e as agências de propaganda
(i)

____________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, com
sede ________________,
________________,

neste ato representada pelo Senhor(a)

portador do RG nº

_____________ e CPF nº

_____________;
(ii)

___________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, com sede
________________,
________________,

neste

ato

representada

portador do RG nº

pelo

Senhor(a)

_____________ e CPF nº

_____________.
doravante denominadas CONTRATADAS, em face da adjudicação efetuada
no certame licitatório indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO
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DE CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei Federal nº 12.232/2010 e,
de forma complementar, à Lei Federal nº 4.680/1965, bem como a Lei nº
13.303/2016 e o Regulamento Interno de Licitações, Convênios e Contratos
do Desenvolve SP, além das demais normas legais e regulamentares
aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições que
reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de
publicidade, assim considerados o 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 intuito de atender ao direito
à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou
de informar o público em geral. Também integram o objeto deste contrato,
como atividades complementares, os serviços especializados pertinentes:
I. 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, observado
o disposto no artigo 3º da Lei federal nº 12.232, de 29.04.2010;
II. à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários
criados;
III. à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão
dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias, com exclusão dos
serviços de comunicação digital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os serviços previstos no caput não abrangem as ações de publicidade legal,
as atividades de assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas,
bem assim a realização de eventos festivos de qualquer natureza.
76

PARÁGRAFO SEGUNDO
AS CONTRATADAS atuarão por ordem e conta do CONTRATANTE, em
conformidade com o art. 3º da Lei federal nº 4.680/1965, na contratação
de fornecedores de bens e serviços especializados, para a execução das
atividades complementares de que tratam os incisos I a III do caput, e de
veículos e demais meios de divulgação, para a transmissão de mensagens
publicitárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Não será permitido a nenhuma das CONTRATADAS subcontratar outra
agência para a execução dos serviços previstos nesta Cláusula.
PARÁGRAFO QUARTO
Os serviços de que trata esta cláusula serão prestados em conformidade
com as diretrizes do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São
Paulo – SICOM, sob a coordenação, supervisão e controle do CONTRATANTE
e da Unidade de Comunicação, nos termos do Decreto Estadual nº 64.059,
de 01 de janeiro de 2019.
PARÁGRAFO QUINTO
As Agências atuarão individualmente, de acordo com as solicitações do
CONTRATANTE,

que

expedirá

ordens

de

serviço

específicas

e

independentes para cada CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO
A expedição das ordens de serviço a que se refere o parágrafo quinto desta
cláusula será antecedida do procedimento de seleção interna a que alude o
§ 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 12.232/2010, a ser realizado em
conformidade com a metodologia traçada pelo Manual de seleção interna
de agência de propaganda contratada, que constitui o Anexo VI do Edital
indicado em epígrafe, integrante do presente instrumento.
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PARÁGRAFO SÉTIMO
Cada CONTRATADA ficará responsável de forma exclusiva pela execução
dos serviços que lhe forem atribuídos na forma dos parágrafos quinto e
sexto desta cláusula.
PARÁGRAFO OITAVO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a
eficácia e a qualidade requeridas.
PARÁGRAFO NONO
O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços deverá ter início na data de assinatura deste termo,
obedecidas as condições estabelecidas no Edital indicado no preâmbulo
deste instrumento, correndo por conta das CONTRATADAS todas as
despesas necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as
despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas
e previdenciários.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES
O contrato terá vigência de 6 (seis) meses, a partir da data de sua
assinatura, com início em __/__/____ e término em __/__/____.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O prazo de vigência poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais
ou inferiores, a critério do CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta)
meses, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Qualquer das CONTRATADAS poderá se opor à prorrogação de que trata o
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parágrafo primeiro da presente cláusula, desde que o faça mediante
documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 60 (sessenta)
dias antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das dilações do
prazo de vigência.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante celebração dos
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições
prescritas na Lei Federal nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações,
Contratos Administrativos e Convênios do DESENVOLVE SP.
PARÁGRAFO QUARTO
A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência do
CONTRATANTE não gerará às CONTRATADAS direito a qualquer espécie de
indenização.
PARÁGRAFO QUINTO
Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência nos exercícios
subsequentes ao da celebração do contrato estará sujeita à condição
resolutiva, consubstanciada esta na inexistência de recursos aprovados nas
respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as
respectivas despesas.
PARÁGRAFO SEXTO
Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no
Parágrafo Quinto desta Cláusula, as CONTRATADAS não terão direito a
qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Briefing, que constitui
Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei,
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em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações,
cabe:
I - Operar como organização completa e fornecer serviços de elevada
qualidade;
II - centralizar o comando da publicidade do CONTRATANTE no Município
de São Paulo, onde deverá ser mantida unidade administrativa para esse
fim, sem prejuízo da utilização de outras dependências para serviços de
criação e de produção ou outros complementares ou acessórios que
venham a ser necessários, desde que garantidas as condições previamente
acordadas;
III - comprovar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da
data da assinatura deste instrumento, que possui, no Município de São
Paulo, estrutura de atendimento compatível com o volume e as
características dos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE;
IV - executar com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante
a contratação de fornecedores de serviços especializados e veículos, todos
os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo com as
especificações estipuladas pelo CONTRATANTE;
V - utilizar, na elaboração dos serviços objeto deste contrato, os
profissionais indicados na Proposta Técnica da licitação que deu origem a
este ajuste, para fins de comprovação da capacidade de atendimento,
admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, mediante comunicação formal ao CONTRATANTE;
VI - envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas
negociações comerciais junto a fornecedores e veículos e transferir ao
CONTRATANTE as vantagens obtidas, observando-se o seguinte:
a) pertencem ao CONTRATANTE as vantagens obtidas em negociação
de compra de mídia diretamente ou por intermédio da CONTRATADA,
incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo,
espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos por veículo de
divulgação;
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b) o disposto na alínea “a” deste item VI não abrange os planos de
incentivo concedidos por veículos à CONTRATADA e a outras agências,
nos termos do art. 18, da Lei federal nº 12.232/2010;
c) o desconto de antecipação de pagamento será igualmente
transferido ao CONTRATANTE, caso este venha a saldar compromisso
antes do prazo estipulado;
d) nenhuma das CONTRATADAS poderá privilegiar os planos de
incentivo (Lei federal nº 12.232/2010, art. 18) em detrimento dos
interesses do CONTRATANTE, seja preterindo veículos de divulgação
que não os concedam, seja priorizando os que os ofereçam, devendo
sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de
acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados;
e) o descumprimento ao disposto na alínea “d” deste item VI
constituirá grave violação aos deveres contratuais, submetendo à
CONTRATADA infratora a processo administrativo que, comprovado o
comportamento injustificado, implicará a aplicação das sanções
previstas neste contrato;
f) deverão ser sempre negociadas as melhores condições de preço, até
os percentuais máximos constantes dos incisos “I.a” e “II” do Parágrafo
Quinto da Cláusula Décima, no tocante aos direitos patrimoniais sobre
trabalhos de arte e outros protegidos pelo direito de autor e conexos,
bem como em relação aos direitos patrimoniais sobre obras
consagradas, nos casos de reutilização de peças publicitárias do
CONTRATANTE;
VII

–

no

fornecimento

de

bens

ou

serviços

especializados

ao

CONTRATANTE, caberá a cada CONTRATADA observar as seguintes
condições:
a) fazer cotações prévias de preços para todos os serviços a serem
prestados por fornecedores;
b)

apresentar

somente

cotações

de

preços

obtidas

junto

a

fornecedores previamente cadastrados no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, aptos a fornecer bens
ou

serviços

especializados

relacionados

com

as

atividades
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complementares da execução do objeto deste contrato, nos termos do
artigo 14 da Lei federal nº 12.232/2010;
c)

apresentar,

no

mínimo,

3

(três)

cotações

coletadas

entre

fornecedores cadastrados no CAUFESP que atuem no mercado do ramo
do fornecimento pretendido;
d) exigir do fornecedor que constem da cotação os produtos ou
serviços que a compõem, seus preços unitários e total e, sempre que
necessário, o detalhamento de suas especificações;
e) a cotação deverá ser apresentada no original, em papel timbrado,
com a identificação do fornecedor (nome completo, CNPJ ou CPF,
endereço, telefone, entre outros dados) e a identificação (nome
completo, cargo na empresa, RG e CPF) e assinatura do responsável
pela cotação;
f) juntamente com a cotação deverão ser apresentados comprovantes
de que o fornecedor está inscrito e em atividade no CNPJ ou no CPF e
nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal, se for o caso,
relativos ao seu domicílio ou sede, pertinentes a seu ramo de atividade
e compatíveis com o serviço a ser fornecido.
VIII - Quando o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a
0,5% (cinco décimos por cento) do valor global deste contrato, a
CONTRATADA

coletará

orçamentos

de

fornecedores

em

envelopes

fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob
fiscalização do CONTRATANTE;
IX - O CONTRATANTE procederá à verificação prévia da adequação dos
preços dos bens e serviços cotados em relação aos do mercado, podendo
para isso recorrer às informações disponíveis no CAUFESP;
X - Se não houver possibilidade de obter 3 (três) cotações, a CONTRATADA
deverá apresentar as justificativas pertinentes, por escrito, para prévia
decisão do gestor deste contrato.
XI - Se e quando julgar conveniente, o CONTRATANTE poderá:
a) supervisionar o processo de seleção de fornecedores quando o
fornecimento de bens ou serviços tiver valor igual ou inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) do valor global deste contrato;
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b) realizar cotação de preços diretamente junto a fornecedores para o
fornecimento de bens ou serviços, independentemente de valor.
XII – Cada CONTRATADA informará, por escrito, aos fornecedores de
serviços especializados acerca das condições estabelecidas na Cláusula
Décima

para

a

reutilização

de

peças

e

materiais

publicitários,

especialmente no tocante aos direitos patrimoniais de autor e conexos;
XIII - As disposições dos itens VII a XII desta cláusula não se aplicam à
compra de mídia;
XIV – a contratação de fornecedores, para a execução de serviços objeto
deste contrato, deverá ser submetida à prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;
XV – é vedada a cotação prévia de preços para o fornecimento de bens ou
serviços especializados de empresas que:
a) um mesmo sócio ou cotista participe de mais de uma empresa
fornecedora em um mesmo procedimento;
b) dirigente ou empregado da CONTRATADA executora da ordem de
serviço tenha participação societária ou vínculo comercial ou de
parentesco até o terceiro grau.
XVI – as despesas com bens e serviços especializados prestados por
fornecedores, a veiculação ou quaisquer outras despesas relacionadas com
este Contrato dependem de prévia aprovação e autorização, por escrito, do
CONTRATANTE;
XVII – a reserva e compra de espaço ou tempo publicitário de veículos
dependerá de expressa autorização por parte CONTRATANTE;
XVIII – deverá ser apresentado ao CONTRATANTE, para aprovação, o Plano
de Mídia de cada campanha ou ação, relação dos meios, praças e veículos
dos quais será possível e dos quais se revela impossível obter o relatório
de checagem de veiculação a cargo de empresa independente, para fins do
disposto no parágrafo sexto da cláusula décima primeira, e a(s)
justificativa(s) que demonstre(m) tal impossibilidade, com o fim de atender
ao disposto no art. 15 da Lei federal nº 12.232/2010;
XIX – deverá ser apresentado ao CONTRATANTE, como alternativa ao item
XVIII desta Cláusula, estudo prévio sobre os meios, praças e veículos dos
quais será possível e dos quais se revela impossível obter o relatório de
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checagem de veiculação a cargo de empresa independente, para fins do
disposto no parágrafo sexto da cláusula décima primeira, e a(s)
justificativa(s) que demonstre(m) tal impossibilidade, com o fim de atender
ao disposto no art. 15 da Lei federal nº 12.232/2010, observando-se:
a) o estudo de que trata o caput desta cláusula deve levar em conta os
meios, praças e veículos habitualmente programados nos esforços de
comunicação

do

CONTRATANTE,

com

vistas

à

realização

de

negociação global entre as partes sobre o que seja oneroso e o que seja
suportável para a CONTRATADA;
b) o resultado da negociação global entre as partes prevista na alínea
“a” deste item vigerá para os planos de mídia que vierem a ser
aprovados em até três (3) meses da data de assinatura deste contrato;
c) ao final do período de três (3) meses, a CONTRATADA apresentará
novo estudo, que vigorará durante os próximos três (3) meses
seguintes e assim sucessivamente;
d) se fato superveniente alterar significativamente as análises e
conclusões

do

estudo

mencionado

no

caput

deste

item,

o

CONTRATANTE solicitará novo estudo e, em decorrência, poderá
efetuar nova negociação global e determinar seu novo período de
vigência.
XX – cada CONTRATADA deverá encaminhar imediatamente após a
produção dos serviços, para constituir o acervo do CONTRATANTE, sem
ônus para este:
a) TV e Cinema: cópias em Betacam, e/ou DVD e/ou arquivos digitais;
b) Internet: cópias em CD;
c) Rádio: cópias em CD, com arquivos digitais;
d) Mídia impressa e material publicitário: cópias em CD, com arquivos
em alta resolução, abertos e ou finalizados.
XXI – quando se tratar de campanhas com várias mídias, as peças poderão
ser agrupadas em um mesmo DVD, mantida a exigência de apresentação de
cópia em Betacam com a peça de TV;.
XXII – compete, também, a cada CONTRATADA:
a) manter, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a
extinção deste contrato, acervo comprobatório da totalidade dos
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serviços

prestados,

compreendendo

as

peças

e

ou

material

produzidos, independentemente do disposto no item XX;
b) orientar a produção e a impressão das peças gráficas aprovadas pelo
CONTRATANTE.
XXIII - o material a ser utilizado na distribuição, referido na alínea “b” do
item XXII desta cláusula, só será definido após sua aprovação pelo
CONTRATANTE e sua reprodução dar-se-á a partir das peças mencionadas
no item XX;
XXIV – cada CONTRATADA deverá, ainda:
a) entregar ao CONTRATANTE, até o dia 10 (dez) do mês subsequente,
relatório das despesas de produção e veiculação autorizadas no mês
anterior e relatório dos serviços em andamento, estes com os dados
mais relevantes para avaliação de seu estágio;
b) registrar em relatórios de atendimento todas as reuniões e
telefonemas relacionados ao serviço, mantidos com o CONTRATANTE,
objetivando tornar transparentes os entendimentos havidos e também
para que ambos tomem as providências necessárias ao desempenho
das respectivas tarefas.
XXV – os relatórios a que se refere a alínea “b” do item XXIV desta cláusula
deverão ser enviados ao CONTRATANTE no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis após a realização do contato;
XXVI – constatada incorreção no registro dos assuntos tratados, o
CONTRATANTE solicitará a necessária regularização, no prazo máximo de
2 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento do respectivo relatório;
XXVII – exigir dos eventuais fornecedores contratados, no que couber, as
mesmas condições fiscais e jurídicas a que estão obrigadas pelo presente
contrato, no que diz respeito à regularidade fiscal, tributária e quanto a
sua regular instituição;
XXVIII – constituem, igualmente, obrigações de cada CONTRATADA:
a) tomar providências, imediatamente, em casos de alterações,
rejeições, cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços,
mediante comunicação do CONTRATANTE, respeitadas as obrigações
contratuais já assumidas com fornecedores e veículos, bem como os
honorários pelos serviços realizados até a data das referidas
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ocorrências, desde que estas não tenham sido causadas pela própria
CONTRATADA ou por fornecedores e veículos por ela contratados;
b) não divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto
deste contrato, que envolvam o nome do CONTRATANTE, sem sua
prévia e expressa autorização;
c) prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou
fatos

desabonadores

noticiados

que

envolvam

o

seu

nome,

independentemente de solicitação;
d) não caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para
qualquer operação financeira;
e) manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação que lhe deu origem, incluída a
certificação de qualificação técnica de funcionamento de que tratam o
art. 4º e seu § 1º da Lei federal nº 12.232/2010;
f) cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de
infrações a que houver dado causa;.
g) observar e respeitar a legislação trabalhista e securitária com
relação a seus empregados e, quando for o caso, com relação a
empregados de fornecedores contratados;
h) responsabilizar-se por todos os tributos que forem devidos em
decorrência da execução do objeto deste Contrato, pelas contribuições
devidas à Seguridade Social, por encargos trabalhistas, por prêmios de
seguro e de acidentes de trabalho, pelos encargos que venham a ser
criados e exigidos pelos poderes públicos e outras despesas que se
fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;
i) responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão
total ou parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham
a incidir sobre os serviços contratados;
j) apresentar, quando solicitada pelo CONTRATANTE, a comprovação
de estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações
trabalhistas, previdenciários e fiscais;
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k) executar todos os contratos firmados com fornecedores e veículos,
bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante
seus signatários e o próprio CONTRATANTE;
l) manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total
sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo
quanto à estratégia de atuação do CONTRATANTE;
m) responder perante o CONTRATANTE e fornecedores por eventuais
prejuízos e danos decorrentes de sua demora, omissão ou erro na
condução dos serviços de sua responsabilidade, na veiculação de
publicidade ou em quaisquer serviços objeto deste contrato;
n) 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 descontos para o CONTRATANTE;
o) 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;
p) adotar, no caso de ação trabalhista envolvendo os serviços
prestados, as providências necessárias no sentido de preservação do
CONTRATANTE, mantendo-o a salvo de reivindicações, demandas,
queixas ou representações de qualquer natureza e, não logrando êxito,
reembolsá-lo das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar,
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data
do respectivo pagamento;
q) responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base
na legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de
propriedade ou direitos autorais, relacionada com os serviços objeto
deste contrato;
r) manter em carteira os títulos originados pelos serviços executados,
sendo vedada as suas negociações junto a estabelecimento financeiro.
Se da infringência deste dispositivo advier protestos do título, a
CONTRATADA obriga-se a efetuar às suas expensas o respectivo
cancelamento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da emissão
do correspondente instrumento cartorário.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
As CONTRATADAS não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou
benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao
objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus
prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a
subcontratação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº
60.106/2014, as

CONTRATADAS se comprometem a conduzir os seus

negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos
lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de
práticas como as seguintes:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter

competitivo

de procedimento licitatório

público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para
participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
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f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações

ou

prorrogações

de

contratos celebrados com a

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos celebrados com a administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeiro e
Segundo desta Cláusula Quarta poderá submeter a CONTRATADA infratora
à rescisão unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem
prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e,
também, da instauração do processo administrativo de responsabilização
de que tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº
60.106/2014.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas neste
contrato ou dele decorrentes:
I) cumprir os compromissos financeiros assumidos com as CONTRATADAS;
II) indicar formalmente o gestor, responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da execução do ajuste;
III) comunicar, por escrito, às CONTRATADAS, toda e qualquer orientação
acerca dos serviços, excetuados os entendimentos orais determinados pela
urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas úteis;
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IV) fornecer e colocar à disposição todos os elementos e informações que
se fizerem necessários à execução dos serviços;
V) verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas aos
honorários devidos a cada CONTRATADA e às condições de contratação de
fornecedores de bens e serviços especializados;
VI) proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
VII)

comunicar,

mediante

notificação

formal,

as

irregularidades

constatadas na execução dos serviços;
VIII) expedir notificação formal quando o assunto envolver penalidades,
inclusive multas ou quaisquer débitos sob a responsabilidade de qualquer
das CONTRATADAS;
IX) promover a retenção de valores relativos a tributos e contribuições que
se imponha em razão de previsão legal.
PARÁGRAFO ÚNICO
A juízo do CONTRATANTE, as campanhas publicitárias, integrantes das
Propostas Técnicas apresentadas na licitação que deu origem a este
contrato, poderão ser produzidas e distribuídas durante sua vigência, com
ou sem modificações.

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

O 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Serão nomeados um gestor titular e um substituto, para executar a
fiscalização deste contrato e registrar em relatório todas as ocorrências,
deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas, os quais
terão poderes, entre outros, para expedir notificação objetivando a
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imediata correção das irregularidades, sem prejuízo da imposição das
sanções que se mostrarem cabíveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O planejamento e a execução das ações de publicidade deverão ser
coordenados e aprovados pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A fiscalização, por parte do CONTRATANTE, em nada restringe a
responsabilidade,

única,

integral

e

exclusiva

de

cada

uma

das

CONTRATADAS pela perfeita execução dos serviços que lhes forem
atribuídos na forma do parágrafo quinto da cláusula primeira deste
instrumento.
PARÁGRAFO QUARTO
A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a
dilação

do

prazo

de

entrega,

salvo

expressa

concordância

do

CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO
Cada uma das CONTRATADAS adotará, nos serviços que lhes forem
atribuídos, as providências necessárias para que qualquer execução,
referente à produção, veiculação ou à distribuição, considerada não
aceitável, no todo ou em parte, seja refeita ou reparada, nos prazos
estipulados pela fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEXTO
A aprovação dos serviços executados pela própria CONTRATADA ou por
seus contratados não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à
perfeita execução dos serviços contratados.

91

PARÁGRAFO SÉTIMO
A ausência de comunicação por parte do CONTRATANTE, referente a
irregularidades ou falhas, não exime as CONTRATADAS das obrigações
previstas neste contrato.
PARÁGRAFO OITAVO
As CONTRATADAS permitirão e oferecerão 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.
PARÁGRAFO NONO
As CONTRATADAS se obrigam a permitir que a auditoria interna do
CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ele indicada tenham acesso a
todos os documentos que digam respeito aos serviços prestados por meio
de ordem de serviço a que alude o parágrafo quinto da cláusula primeira
deste instrumento.
PARÁGRAFO DÉCIMO
Ao CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços
objeto deste contrato, juntamente com representante credenciado por cada
uma das CONTRATADAS.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
O

CONTRATANTE

avaliará

bimestralmente

os

serviços

prestados,

observando-se o seguinte:
I) a avaliação será promovida pelo CONTRATANTE objetivando apurar a
necessidade de correções que visem a melhorar a qualidade dos serviços
prestados por cada uma das CONTRATADAS; decidir sobre a prorrogação
de vigência da avença ou sua rescisão; bem como fornecer, quando
solicitado por qualquer delas, declarações sobre seu desempenho para
servir de prova de capacitação técnica em licitações;
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II) cópia do instrumento de avaliação de desempenho individual será
encaminhada ao gestor deste contrato e ficará à disposição dos órgãos de
controle interno e externo.

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO E RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com o presente contrato estão estimadas em R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO
No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão
onerar o crédito orçamentário ___________, - ___________.
PARÁGRAFO SEGUNDO
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início
de cada exercício financeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a
totalidade dos recursos previstos.

CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO
Pelos serviços prestados, cada CONTRATADA será remunerada e ressarcida
conforme estabelecido na presente cláusula, na seguinte conformidade:
I) desconto de .......% (...............cento) em relação aos preços previstos na
tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, a
título de ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pelo
licitante, referentes a peças e ou material cuja distribuição não lhe
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proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de
divulgação, nos termos do art. 11 da Lei federal nº 4.680/1965, com
exceção do serviço de criação, para o qual o desconto será de 100% (cem
por cento).
II) percentual de honorários de ......% (........ por cento), incidente 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;
III) percentual de honorários de .........% (......por cento), incidente 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 ao licitante o desconto de agência concedido pelos veículos
de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei federal nº 4.680/1965;
IV) percentual de honorários de ...... % (....... por cento), incidente 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;
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os leiautes, roteiros e similares reprovados não serão cobrados pela
CONTRATADA incumbida da execução dos serviços;
PARÁGRAFO SEGUNDO
As CONTRATADAS se comprometem a apresentar, antes do início dos
serviços que lhes forem atribuídos, na forma do parágrafo quinto da
cláusula primeira, planilha detalhada com os valores previstos na tabela
referencial de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado
de São Paulo e com os preços correspondentes a serem cobrados do
CONTRATANTE, conforme previsto no inciso I do caput desta cláusula,
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acompanhada de exemplar da referida tabela impressa pelo Sindicato ou
por ele autenticada.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os honorários de que tratam os incisos “II” , “III” e “IV” do caput desta
cláusula serão calculados sobre o preço efetivamente faturado, do qual será
excluído, para este fim, o valor dos tributos cujo recolhimento seja de
competência das CONTRATADAS.
PARÁGRAFO QUARTO
As CONTRATADAS não farão jus a honorários ou a qualquer outra
remuneração sobre os custos de serviços internos ou realizados por
fornecedores referentes à produção de peças e materiais, cuja distribuição
lhes proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de
divulgação.
PARÁGRAFO QUINTO
As despesas com deslocamento de profissionais das CONTRATADAS, de
seus representantes ou de fornecedores por ela contratados serão de sua
exclusiva responsabilidade, ficando ajustado que eventuais exceções, no
exclusivo interesse do CONTRATANTE, poderão vir a ser ressarcidas por
seu valor líquido e sem cobrança de honorários pela CONTRATADA, desde
que antecipadamente orçadas e aprovadas pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEXTO
Quando houver ressarcimento de despesas com deslocamento de
profissionais

das

CONTRATADAS,

de

seus

representantes

ou

de

fornecedores que venham a ser contratados, deverão ser apresentados
comprovantes de passagens, diárias, locação de veículos, entre outros, a
fim de aferir a execução da despesa e assegurar seu pagamento pelo
líquido, sem a incidência de honorários.
PARÁGRAFO SÉTIMO
Nenhuma das CONTRATADAS fará jus a nenhuma remuneração ou
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desconto de agência quando da utilização, pelo CONTRATANTE, de créditos
que a este tenham sido eventualmente concedidos por veículos de
divulgação, em qualquer ação publicitária pertinente a este contrato.
PARÁGRAFO OITAVO
As formas de remuneração estabelecidas nesta Cláusula poderão ser
renegociadas no interesse do CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DESCONTO DE AGÊNCIA

Além da remuneração prevista na Cláusula Oitava, as CONTRATADAS farão
jus ao desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, em
conformidade com o art. 11 da Lei federal nº 4.680/1965.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O desconto de que trata o caput é concedido às CONTRATADAS pela
concepção, execução e ou distribuição de publicidade, por ordem e conta
do CONTRATANTE, nos termos do art. 19 da Lei federal nº 12.232/2010.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As CONTRATADAS repassarão ao CONTRATANTE 1/4 (um quarto) do valor
correspondente ao desconto de agência a que faz jus, calculado sobre o
valor acertado para cada veiculação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS AUTORAIS

Cada uma das CONTRATADAS cede ao 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.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO
O valor dessa cessão é considerado incluído nas modalidades de
remuneração definidas nas Cláusulas Oitava e Nona deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O

CONTRATANTE poderá,

a seu juízo, utilizar referidos direitos

diretamente ou através de terceiros, durante a vigência deste contrato e
mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer
ônus

perante

as

CONTRATADAS,

seus

empregados,

prepostos

ou

fornecedores.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A juízo do CONTRATANTE, as peças publicitárias criadas poderão ser
reutilizadas por outros órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual,
sem nenhum ônus para estes, não se mostrando devida, nessa hipótese,
remuneração adicional ou indenização a qualquer das CONTRATADAS, seja
de que natureza for.
PARÁGRAFO QUARTO
Caberá a esses órgãos ou entidades de que trata o parágrafo terceiro desta
cláusula, diretamente ou por intermédio das agências com que mantenham
contrato, quando couber, efetuar o acordo comercial com os eventuais
detentores dos direitos de autor e conexos relacionados com a produção
externa das peças a serem reutilizadas.
PARÁGRAFO QUINTO
Com vistas às contratações para a execução de serviços que envolvam
direitos de autor e conexos, cada CONTRATADA solicitará dos fornecedores
orçamentos que prevejam a cessão dos respectivos direitos patrimoniais
pelo prazo definido pelo CONTRATANTE, observando-se, ainda, as
seguintes diretrizes:
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I) cada 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 ou contrato, de cláusulas em que o fornecedor
garanta a cessão pelo prazo definido pelo CONTRATANTE em cada caso e
se declare ciente e de acordo com as condições estabelecidas nos incisos
I.a e II deste parágrafo quinto;
I.a) na reutilização de peças por período igual ao inicialmente
ajustado, o percentual a ser pago pelo CONTRATANTE em relação ao
valor original dos direitos patrimoniais de autor e conexos será de no
máximo ___ % (_________ por cento). Para a reutilização por períodos
inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três simples;
I.b) O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como
parâmetros básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em
tal caso, no máximo, a variação do IPC-FIPE - Índice Geral de Preços ao
Consumidor, a que alude o Decreto estadual nº 48.326, de 12.12.2003,
desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos
direitos;
II) Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o
percentual em relação ao valor original da cessão de uso de obras
consagradas incorporadas a essas peças, a ser pago pelo CONTRATANTE
aos detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos dessas obras,
será de no máximo ___ % (________ por cento). Para a reutilização por
períodos inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três
simples;
II.a) O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como
parâmetros básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em
tal caso, no máximo, a variação do IPC-FIPE - Índice Geral de Preços ao
Consumidor, a que alude o Decreto estadual nº 48.326, de 12.12.2003,
desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos
direitos;
III) Quando da reutilização de quaisquer peças publicitárias, conforme
previsto nos incisos I.a e II deste Parágrafo Quinto, o valor a ser pago pelo
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CONTRATANTE será negociado caso a caso, tendo como parâmetros
básicos a qualidade e os preços praticados no mercado, obedecidos os
percentuais máximos definidos neste contrato.
PARÁGRAFO SEXTO
Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão dos direitos
patrimoniais de autor e conexos será sempre considerada como já incluída
no custo de produção.
PARÁGRAFO SÉTIMO
Cada CONTRATADA se obriga a fazer constar, em destaque, os preços dos
cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) consagrada(s),
incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos patrimoniais de
autor e conexos, nos orçamentos de produção, após os procedimentos
previstos no inciso VII do caput da Cláusula Quarta deste contrato.
PARÁGRAFO OITAVO
Cada CONTRATADA se obriga a fazer constar dos respectivos ajustes que
vier a celebrar com fornecedores, nos casos de tomadas de imagens que
não impliquem direitos de imagem e som de voz, cláusulas escritas
estabelecendo:
I) a cessão dos direitos patrimoniais do autor desse material ao
CONTRATANTE, que poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos,
diretamente ou por intermédio de terceiros, durante o prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data do pagamento do serviço, pela CONTRATADA ao
fornecedor, sem que caiba ao CONTRATANTE qualquer ônus adicional
perante os cedentes desses direitos;
II) que, em decorrência da cessão prevista no inciso anterior, o
CONTRATANTE poderá solicitar cópia de imagens contidas no material
bruto produzido, em mídia compatível com seu uso e destinação, por
intermédio da CONTRATADA ou de outra empresa com que venha a manter
contrato para prestação de serviços;
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III) que qualquer remuneração devida em decorrência da cessão referida
nos incisos anteriores será considerada como já incluída no custo de
produção.
PARÁGRAFO NONO
O CONTRATANTE poderá aproveitar, para veiculação, peças produzidas
para outros órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, hipótese em
que a CONTRATADA, destinatária da ordem de serviço a que se refere
parágrafo quinto da cláusula primeira, ficará responsável pelo acordo
comercial com os eventuais detentores dos direitos patrimoniais de autor
e conexos das peças e o submeterá previamente ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE
DESPESAS

Para a liquidação e pagamento de despesa referente aos serviços
previamente autorizados pelo CONTRATANTE, cada CONTRATADA deverá
apresentar:
I - a correspondente nota fiscal, que será emitida sem rasura, em letra bem
legível, em nome do CONTRATANTE, da qual constará o número deste
contrato e as informações para crédito em conta corrente: nome e número
do Banco, nome e número da Agência e número da conta;
II - a primeira via do documento fiscal do fornecedor ou do veículo;
III - os documentos de comprovação da veiculação, da execução dos
serviços e, quando for o caso, do comprovante de sua entrega.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os documentos de cobrança e demais informações necessárias à
comprovação da execução e entrega dos serviços para a liquidação e
pagamento de despesas deverão ser mensalmente encaminhados pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
O gestor do contrato somente atestará a prestação dos serviços e liberará
os documentos para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA
todas as condições pactuadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A liquidação de despesas será precedida das seguintes providências a cargo
de cada uma das CONTRATADAS:
I) serviços executados pela CONTRATADA:
a) intermediação e supervisão de serviços especializados prestados
por fornecedores: apresentação dos documentos de cobrança de que
tratam os incisos I, II e III do caput desta cláusula;
b) execução de serviços internos: apresentação dos documentos de
cobrança de que tratam os incisos I e III do caput desta cláusula.
II - serviços especializados prestados por fornecedores e veiculação:
a) produção e execução técnica de peça e ou material: apresentação
dos documentos de cobrança de que tratam os incisos I, II e III do caput
desta cláusula;
b) planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de
avaliação e de geração de conhecimento pertinentes à execução do
contrato: apresentação dos documentos de cobrança de que tratam os
incisos I, II e III do caput desta cláusula;
c) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em
consonância com novas tecnologias: apresentação dos documentos de
cobrança de que tratam os incisos I, II e III do caput desta cláusula;
d) veiculação: apresentação dos documentos de cobrança de que
tratam os incisos I, II e III do caput desta cláusula, da demonstração
do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da indicação dos
descontos negociados, dos correspondentes pedidos de inserção e,
sempre que possível, do respectivo relatório de checagem, a cargo de
empresa independente, nos termos parágrafo sétimo desta Cláusula.
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PARÁGRAFO QUARTO
As despesas com distribuição de peças e material de não mídia executada
por fornecedores de serviços especializados terão o tratamento previsto na
alínea ‘a’ do inciso II do parágrafo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO
Os preços de tabela de cada inserção e os descontos negociados, de que
trata o art. 15 da Lei Federal nº 12.232/2010, serão conferidos pelo gestor
do contrato por ocasião da apresentação do Plano de Mídia pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEXTO
No tocante à veiculação, além do previsto na alínea ‘d’ do inciso II do
parágrafo terceiro, a CONTRATADA incumbida dos serviços fica obrigada a
apresentar, sem ônus para o CONTRATANTE, os seguintes comprovantes:
I - Revista: exemplar original com o anúncio; cópia de parecer ou qualquer
manifestação de empresa independente de auditoria credenciada pelo
Conselho Executivo de Normas Padrão – CENP, que ateste a tiragem e
distribuição desse exemplar. Na falta dessa auditoria, deve ser fornecida
prova de tiragem por meio de declaração/certidão emitida, sob a égide do
art. 299 do Código Penal Brasileiro, pela(s) gráfica(s) responsável(eis) pela
impressão da edição específica em que foi publicado o anúncio, detalhando
o número de exemplares destinados à venda avulsa, assinaturas e
circulação gratuita (cortesia, degustação e reparte interno), bem como
cópia autenticada das notas fiscais do serviço de impressão de referida
tiragem, além de declaração, redigida pelo representante legal do veículo,
também sob a égide do art. 299 do Código Penal Brasileiro, informando a
tiragem e a relação dos pontos de distribuição com endereço de cada um
deles;
II - Jornal: exemplar original com o anúncio; cópia de parecer ou qualquer
manifestação de empresa independente de auditoria, credenciada pelo
Conselho Executivo de Normas Padrão – CENP, que ateste a tiragem e
distribuição desse exemplar. Na falta dessa auditoria, deve ser fornecida
102

prova de tiragem por meio de declaração/certidão emitida, sob a égide do
art. 299 do Código Penal Brasileiro, pela(s) gráfica(s) responsável(eis) pela
impressão da edição específica em que foi publicado o anúncio, detalhando
o número de exemplares destinados à venda avulsa, assinaturas e
circulação gratuita (cortesia, degustação e reparte interno), bem como
cópia autenticada das notas fiscais do serviço de impressão de referida
tiragem, além de declaração, redigida pelo representante legal do veículo,
também sob a égide do art. 299 do Código Penal Brasileiro, informando a
tiragem e a relação dos pontos de distribuição com endereço de cada um
deles;
III - Demais meios: relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa
independente de auditoria, se não restar demonstrada, nos termos dos
incisos XVIII ou XIX da Cláusula Quarta, perante o CONTRATANTE, a
impossibilidade de fazê-lo.
PARÁGRAFO SÉTIMO
Nos casos em que restar demonstrada, nos termos dos incisos XVIII e XIX
da Cláusula Quarta, a impossibilidade de obter o relatório de checagem, a
cargo de empresa independente, a CONTRATADA deverá apresentar:
I - TV, Rádio e Cinema: documento usualmente emitido pelo veículo
(mapa ou comprovante de veiculação ou inserção ou irradiação e
similares) e declaração de execução, sob as penas do art. 299 do
Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa que realizou a
veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e
CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável
pela declaração, local, data, nome do programa (quando for o caso),
dia e horário da veiculação;
I.a) como alternativa ao procedimento previsto no inciso I, a
CONTRATADA poderá apresentar documento usualmente emitido pelo
veículo (mapa ou comprovante de veiculação ou inserção ou irradiação
e similares) em que figure a declaração prevista no inciso I deste
parágrafo, na frente ou no verso desse documento, mediante
impressão eletrônica ou a carimbo, desde que essa declaração seja
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assinada e que esse documento ‘composto’ contenha todas as
informações previstas no inciso I deste item.
I.b) como alternativa ao conjunto de documentos previstos nos incisos
I e I.a) deste parágrafo sétimo, a CONTRATADA poderá apresentar
declaração de execução, sob as penas do art. 299 do Código Penal
Brasileiro, emitida pela empresa que realizou a veiculação, da qual
devem constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da empresa,
nome completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração,
local, data, nome do programa (quando for o caso), dia e horário da
veiculação.
II - Mídia Exterior:
II.a - Mídia Out Of Home: relatório de exibição fornecido pela empresa
que veiculou a peça, de que devem constar as fotos, período de
veiculação,

local

e

nome

da

campanha,

datado

e

assinado,

acompanhado de declaração de execução, sob as penas do art. 299 do
Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa que realizou a
veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e
CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável
pela declaração;
II.b - Mídia Digital Out Of Home: relatório de exibição fornecido pela
empresa que veiculou a peça, de que devem constar fotos por
amostragem, identificação do local da veiculação, quantidade de
inserções, nome da campanha, período de veiculação, datado e
assinado, acompanhado de declaração de execução, sob as penas do
art. 299 do Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa que realizou
a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e
CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável
pela declaração;
II.c - Carro de Som: relatório de veiculação fornecido pela empresa que
veiculou a peça, com relatório de GPS e fotos de todos os carros
contratados, com imagem de fundo que comprove a cidade em que a
ação foi realizada, acompanhado de declaração de execução, sob as
penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa
que realizou a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome
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empresarial e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do
responsável pela declaração;
III - Internet: relatório de gerenciamento fornecido pela empresa que
veiculou as peças, preferencialmente com o print da tela.
PARÁGRAFO OITAVO
As formas de comprovação de veiculação em mídias não previstas nos
incisos I, II e III do parágrafo sétimo serão estabelecidas formalmente pelo
CONTRATANTE, antes da aprovação do respectivo Plano de Mídia.
PARÁGRAFO NONO
O pagamento das despesas será efetuado em 30 (trinta) dias após a
apresentação dos documentos indicados no caput e nos parágrafo terceiro
desta cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO
Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de
registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual
deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O
cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pela
CONTRATADA, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo
8º da Lei Estadual nº 12.799/2008.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO
A CONTRATADA deverá apresentar, conforme o caso, Certificado de
Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social – CND e
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, se:
I – não estiver cadastrada no CAUFESP;
II – sua situação no CAUFESP apresentar documentação obrigatória vencida.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO
Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, o
CONTRATANTE, a seu juízo, poderá devolvê-la, para as devidas correções,
ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO
Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor
devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em
relação ao atraso verificado.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO
O CONTRATANTE não pagará nenhum acréscimo por atraso de pagamento
decorrente de fornecimento de serviços, por parte de qualquer das
CONTRATADAS, no caso de ausência total ou parcial da documentação
necessária à quitação da respectiva despesa, ou pendente de cumprimento
cláusula contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO
O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de
tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na
nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em
meses anteriores.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO
A

realização

de

pagamentos

não

isentará

a

CONTRATADA

das

responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará
aprovação definitiva dos serviços por ela executados.
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PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO
O CONTRATANTE não pagará nenhum compromisso, assumido por
qualquer das CONTRATADAS, que lhe venha a ser cobrado diretamente por
terceiros.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO
Os pagamentos a fornecedores e veículos de comunicação por serviços
prestados serão efetuados pela CONTRATADA incumbida da realização dos
serviços em até 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem bancária do
CONTRATANTE pela agência bancária pagadora.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO
A CONTRATADA incumbida da realização dos serviços informará os
pagamentos feitos a fornecedores e veículos a cada ordem bancária de
pagamento emitida pelo CONTRATANTE e encaminhará relatório até o
décimo quinto dia de cada mês com a consolidação dos pagamentos
efetuados no mês imediatamente anterior.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO
Os dados e formato dos controles serão definidos pelo CONTRATANTE, e
os relatórios deverão conter pelos menos as seguintes informações: data
do pagamento do CONTRATANTE, data do pagamento da CONTRATADA,
número da nota fiscal, valor pago e nome do favorecido.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO
O não cumprimento do disposto nos parágrafos décimo nono e vigésimo
ou a falta de apresentação de justificativa plausível para o não pagamento
no prazo estipulado poderá implicar a suspensão da liquidação das
despesas da CONTRATADA que deixou de cumprir os aludidos itens, até
que seja resolvida a pendência.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO
Não solucionada a pendência no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
notificação do CONTRATANTE, ficará caracterizada inexecução contratual.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO
Caracterizada a inexecução contratual pelos motivos expressos no
parágrafo vigésimo segundo o CONTRATANTE, nos termos da Cláusula
Décima Quarta, poderá optar pela rescisão deste contrato em relação à
CONTRATADA que não cumpriu com sua obrigação e/ou, em caráter
excepcional, liquidar despesas e efetuar os respectivos pagamentos
diretamente ao fornecedor de serviços especializados ou ao veículo,
conforme o caso.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO
Para preservar o direito dos fornecedores e veículos em receber com
regularidade pelos serviços prestados e pela venda de tempos e ou
espaços, o CONTRATANTE poderá instituir procedimento alternativo de
controle para efetuar os pagamentos mediante repasse, pela CONTRATADA
incumbida da realização dos serviços, dos valores correspondentes aos
fornecedores e veículos, em operações bancárias concomitantes.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, por qualquer das CONTRATADAS, de prazos de pagamento
serão de sua exclusiva responsabilidade.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO
O CONTRATANTE, na condição de fonte retentora, fará o desconto e o
recolhimento dos tributos e contribuições a que esteja obrigado pela
legislação vigente ou superveniente, referente aos pagamentos que efetuar.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO
Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente
bancária em nome de cada CONTRATADA no Banco do Brasil S/A.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO NONO
O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
deverá ser feito em consonância com o artigo 3º e demais disposições da
Lei Complementar Federal nº 116/2003, e respeitando as seguintes
determinações:
I - Quando da celebração do contrato, cada CONTRATADA deverá indicar a
legislação

municipal

aplicável

aos

serviços

por

elas

prestados,

relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual
necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços;
II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do
ISSQN pelo tomador dos serviços:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá
reter a quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo
ou documento de cobrança equivalente apresentada e recolher a
respectiva importância em nome das CONTRATADAS no prazo
previsto na legislação municipal.
b) Para tanto, cada CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção,
a título de “RETENÇÃO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura,
recibo ou documento de cobrança equivalente. Considera-se preço do
serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.
III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo
tomador dos serviços:
a) cada CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade
competente com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se
for o caso, da condição de isenção;
b) Mensalmente cada CONTRATADA deverá apresentar comprovante
de recolhimento do ISSQN por meio de cópias autenticadas das guias
correspondentes ao serviço executado e deverá estar referenciado à
data de emissão da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança
equivalente;
c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do
documento de cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal
para recolhimento do ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das
guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior,
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devendo cada CONTRATADA apresentar a documentação devida
quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
d)

a

não

apresentação

dessas

comprovações

assegura

ao

CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os
pagamentos seguintes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL

A garantia de execução contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em
decorrência da celebração do contrato, deverá obedecer às normas
previstas no Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em
parte, perante o CONTRATANTE ficará sujeita às sanções previstas nos
artigos 80 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/1989, bem como aquelas previstas
no Regulamento Interno de Licitações, Contrato e Convênios do Desenvolve
SP, nos termos do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Ocorrendo atrasos sem justa causa na execução deste contrato em qualquer
tempo e/ou fase, será devida pelas CONTRATADAS à CONTRATANTE multa
de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre a
parcela relativa ao atraso, limitada a 20% (vinte por cento) dessa parcela.
PARÁGRAFO SEGUNDO
À CONTRATANTE fica reservado o direito de rescindir o presente contrato
se houver atraso superior a 10 (dez) dias, independentemente de qualquer
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO
O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos
motivos previstos no artigo 121 do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos Administrativos e Convênios da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos
casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 1º, §2º, item 3, do
Decreto Estadual nº 57.159/2011, na hipótese da configuração de trabalho
em caráter não eventual por pessoas físicas, com relação de subordinação
ou dependência, quando a CONTRATADA for sociedade cooperativa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O descumprimento das obrigações contratuais relativas à conformidade ao
marco legal anticorrupção, previstas na Cláusula Quarta deste instrumento,
poderá submeter a CONTRATADA à rescisão unilateral do contrato, a
critério do CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das sanções penais
e administrativas cabíveis e, também, da instauração do processo
administrativo de responsabilização de que tratam a Lei Federal nº
12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A parte que der causa à rescisão, ou que, sem motivo justo, considerar
rescindido o presente contrato, pagará à outra, multa correspondente a 10%
(dez por cento) do seu valor total ajustado, devidamente atualizado, se for
o caso, competindo à parte inocente a faculdade de aceitar ou não a
rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO
Em sendo a rescisão contratual motivada por causa injustificada da
CONTRATADA, esta, além da multa prevista no caput, ficará sujeita,
cumulativamente, à suspensão temporária de participação em licitação e
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impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior
a 2 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades
dispostas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – COMPROMISSSOS ÉTICOS E
TRANSPARÊNCIA
As CONTRATADAS guiar-se-ão pelo Código de Ética dos profissionais de
propaganda e pelas normas correlatas, 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.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
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.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As informações sobre a execução deste contrato, com os nomes dos
fornecedores de serviços especializados e de veículos de divulgação, serão
divulgadas no sítio do CONTRATANTE na internet, nos termos do artigo 16
da Lei federal nº 12.232/2010.
PARÁGRAFO TERCEIRO
As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada
tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE
Será

de

responsabilidade

da

CONTRATANTE

o

tratamento

e

disponibilização à CONTRATADA de informações relativas à prestação dos
serviços contratados, sendo certo que esta assume o compromisso de não
divulgar, por qualquer forma, referidas informações a quem quer que seja,
ainda que sobre a forma de cessão, locação, alienação, empréstimo, sem
112

prévia e expressa concordância da CONTRATANTE, manifestada por
documento escrito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Em caso de comprovação da falta de cumprimento do disposto no caput,
ou de utilização das informações fornecidas pela CONTRATANTE, para
outros fins de qualquer natureza ou espécie, que não os expressamente
autorizados e para uso exclusivo dos serviços prestados à CONTRATANTE,
a CONTRATADA responderá de forma incondicional civil, criminal e
administrativamente pelo fato, sem prejuízo do direito da CONTRATANTE
de promover a rescisão contratual com a aplicação das penalidades
previstas neste contrato e na legislação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA não poderá, a qualquer pretexto, utilizar o nome da
CONTRATANTE, os serviços e os recursos a ela fornecidos como forma de
publicidade, propaganda e/ou qualquer outra forma de divulgação sem o
consentimento expresso e formal da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A obrigação do sigilo prevista nesta cláusula subsistirá não só durante o
prazo de vigência contratual, como também pelo prazo de 10 (dez) anos
após o término de sua vigência.
PARÁGRAFO QUARTO
A CONTRATADA se obriga a orientar seus empregados e demais prepostos,
vinculados à execução do objeto deste instrumento, a observar e respeitar
as obrigações aqui contratadas e as regras internas da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
A

CONTRATADA

firma,

sob

as

penas

da

Lei,

a

Declaração

de

Responsabilidade Socioambiental, parte integrante deste instrumento
como Anexo VII.
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PARÁGRAFO ÚNICO
Na eventual hipótese de a CONTRATADA exercer quaisquer das atividades
elencadas na Declaração, responderá civil e criminalmente sobre o fato,
sem prejuízo da aplicação das penalidades legais pelo descumprimento
contratual, inclusive a rescisão do contrato, garantida a defesa prévia.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE
A

CONTRATADA

se

obriga

incondicionalmente

a

divulgar

aos

empregados/prepostos disponibilizados para a prestação dos serviços os
termos constantes no Código de Conduta e Integridade da CONTRATANTE,
que se encontra divulgado no site www.desenvolvesp.com.br.
PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA, bem como os seus profissionais/prepostos deverão
cumprir rigorosamente o estabelecido no referido Código, vez que a sua
inobservância, além das sanções civis, criminais e administrativas,
acarretará o descumprimento contratual, com as penalidades estabelecidas
no contrato firmado entre o DESENVOLVE SP e a CONTRATADA, sem
prejuízo do direito da CONTRATANTE de promover a rescisão contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONDUTA E LEI ANTICORRUPÇÃO
A CONTRATANTE se compromete a conduzir seus negócios de maneira
legal, ética, transparente e profissional, em conformidade com os
requisitos legais das leis anticorrupção.
PARÁGRAFO ÚNICO
Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de quaisquer
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as Leis da
República Federativa do Brasil ou de qualquer país, seja de forma direta ou
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indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não
relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
A CONTRATADA, de posse de quaisquer dados da CONTRATANTE que lhe
forem repassados por força deste contrato e que estejam devidamente
protegidos pela Lei nº 13.709/2018 e demais normas aplicáveis, não poderá
divulgá-los e/ou transmiti-los a terceiros sem as devidas autorizações por
parte da CONTRATANTE, em quaisquer circunstâncias, ou ainda, dos
respectivos titulares.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA obriga-se, ainda, a observar todas e quaisquer normas
e/ou orientações expedidas pela autoridade competente prevista na Lei nº
13.709/2018, bem como alterações posteriores, competindo-lhe, também,
informar o nome e dados de contato da pessoa que ficará encarregada pela
proteção de dados em seu estabelecimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA compromete-se, também, a reportar à CONTRATANTE
qualquer incidente e/ou vazamento de dados pessoais tratados em virtude
do cumprimento deste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Na hipótese de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das
responsabilidades previstas nesta cláusula ou nas disposições da Lei nº
13.709/2018,

a

mesma

sujeitar-se-á,

exclusivamente,

às

sanções

administrativas previstas na citada legislação, facultado, ainda, ao
CONTRATANTE o direito de pleitear da CONTRATADA quaisquer valores
decorrentes de sanções que o CONTRATANTE venha a ser sofrer por força
da citada legislação em razão da atuação da CONTRATADA”.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RISCO
OPERACIONAL
A CONTRATADA declara ter conhecimento que a CONTRATANTE está
sujeita aos requisitos de gerenciamento do risco operacional, garantindo
que, naquilo que for aplicável à CONTRATADA, controla e mitiga o risco
operacional na execução das suas atividades, nos termos da Resolução nº
4.557, de 23 de fevereiro de 2017, do Conselho Monetário Nacional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ainda ajustado que:
I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele
estivessem transcritos:
a) o Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, com todos os
seus anexos;
b) as propostas técnica e de preços apresentadas pela CONTRATADA;
II - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei estadual n°
6.544/89 e disposições regulamentares.
III - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não
resolvidas na esfera administrativas, será competente o foro da Comarca
da Capital do Estado de São Paulo.
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme
pelas partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de
Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
São Paulo, ____ de __________ de 20XX.

___________________________________
CONTRATANTE
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___________________________________
CONTRATADA
___________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
NOME: ____________________
RG nº ______________________
NOME: ____________________
RG nº ______________________
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ANEXO V
AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA
Agência avaliada
Início da vigência do contrato
Unidade gestora da publicidade
Titular da unidade
Nome e cargo do avaliador
Assinatura do avaliador
Endosso do titular
Data da avaliação
Outros participantes
Próxima avaliação prevista para
I - Aspectos estratégicos
1. Entendimento dos problemas de comunicação do cliente. Conhecimento da
problemática do anunciante, de sua inserção social e mercadológica, seus pontos
fortes e fracos.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Uso de pesquisa para conhecimento dos segmentos dos públicos mais importantes
no relacionamento publicitário do cliente; conhecimento de seus valores, atitudes,
comportamentos e de seu modo de interagir com o cliente; conhecimento das
expectativas do público-alvo em relação ao cliente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3. Capacidade de identificar alternativas de abordagem publicitária e acuidade na
escolha da melhor dentro as cogitadas. Conhecimento e análise das ações de
comunicação realizadas pela LICITAÇÃOou por defensores de pontos de vista
diversos ou contrários. Acompanhamento, por iniciativa e conta próprias, e
utilização de pesquisas relacionadas com a área de atuação do cliente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Visão estratégica: capacidade de articular conhecimentos sobre o cliente, os
públicos, a comunicação concorrente ou adversa, os objetivos do cliente e as
verbas disponíveis. Avaliação de campanhas realizadas e aproveitamento dos
resultados em trabalhos subsequentes.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Disponibilidade dos profissionais de planejamento e pesquisa para discutir
problemas com os técnicos do cliente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

II - Criação
1. Respeito ao público, à sua cultura e aos seus valores.
1

2

3

4

5

6

7

8

2. Pertinência, originalidade e simplicidade das ideias criativas.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3. Acerto das soluções propostas para os problemas apresentados;
adequação ao briefing.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Engenhosidade na concepção das peças; capacidade de produzir surpresa
e encanto, quando necessário.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Consistência da estratégia e dos partidos de criação propostos com os
objetivos institucionais do cliente; respeito à personalidade institucional
do cliente e à sua identidade visual, bem como à do Governo como um todo,
considerando o SICOM.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Objetividade. A criação está realmente a serviço do cliente, e não da
promoção da capacidade criativa da agência.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Conhecimento do setor e das ações de comunicação concorrentes ou
adversas, revelado ou implícito nas soluções apresentadas.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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8. Manutenção de bons padrões de acabamento, amadurecimento das idéias
e correção das informações nas peças apresentadas para exame e
aprovação (layouts, textos, roteiros, storyboards).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Domínio de novos materiais, novas técnicas de produção e linguagens;
atualização constante.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

10. Rapidez.
1

2

11. Integração com o atendimento e o planejamento
1

2

3

4

5

6

7

12. Acesso dos representantes do cliente ao pessoal de criação
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III – Produção
1. Qualidade artística e artesanal. Competência para preservar e incrementar
a qualidade de textos, roteiros, layouts e originais em geral. Acabamento.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Adequação, propriedade. Integração com o atendimento.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Capacidade de cumprir prazos, sem sacrifício da qualidade.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Prática de custos compatíveis com os de mercado, especialmente em
comparação com o setor privado. Rapidez na apresentação de estimativas
de custos.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Capacidade de buscar soluções de produção que reduzam custos.
Planejamento visando à economia na utilização dos materiais produzidos.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Domínio de novas técnicas, processos e materiais. Atualização.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Cumprimento de compromissos assumidos por ocasião da licitação
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV - Mídia: planejamento e pesquisa
1. Acompanhamento regular, por meio de estudos e pesquisas, da evolução
dos hábitos de consumo de comunicação do público em geral e, em
especial, dos segmentos mais importantes para a comunicação do cliente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

2. Iniciativa na prospecção de novos meios.
1

2

3

4

5

6

3. Capacidade de formular raciocínio estratégico em mídia.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Competência para simular alternativas de mix de mídia e indicar a melhor
cobertura do público-alvo, à vista dos objetivos e recursos do cliente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V - Compra e acompanhamento de mídia
1. Competência negocial para obter boas colocações nas inserções,
oportunidades especiais, descontos sobre preços de tabelas, bonificações,
reaplicações, prazos de pagamento em benefício do cliente.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Discrição.
1

2

3. Entrosamento com o atendimento. Rapidez e forma de apresentação dos
planos de mídia.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Agilidade para propor reformulações do plano ou da programação diante
de alterações de conjuntura.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Compatibilidade da execução da compra com a verba designada pelo
cliente
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Capacidade de conseguir compensações por falha do veículo (tais como
truncamento da inserção, defeito de impressão), inclusive colocações
inaceitáveis.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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7. Sistemática de checagem das veiculações em todos os meios; confiabilidade
dos instrumentos de aferição empregados na checagem.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. Atendimento aos veículos de comunicação e divulgação e encaminhamento
de propostas formuladas por esses ao cliente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VI – Metas
1. Atingimento de metas e objetivos institucionais e mercadológicos,
comprovado em pesquisas de campo e definidos pelo cliente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VII - Grupo de atendimento
1. Conhecimento do cliente e das ações de comunicação concorrentes ou
adversas.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Disponibilidade. Pontualidade. Rapidez e tempestividade. Eficácia da
sistemática

de

registro

de

reuniões/visitas/telefonemas

e

acompanhamento de pendências.
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no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Objetividade e racionalidade. Interesse e disponibilidade para debater e
considerar opiniões diversas das da agência. Honestidade e franqueza na
defesa de trabalhos e opiniões.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Capacidade de manter o trabalho da agência dentro do planejamento
estratégico.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Entrosamento com todas as áreas da agência. Capacidade de relacionar-se
positivamente com o pessoal das áreas-fim do cliente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Rapidez na correção de falhas de procedimento apontadas. Capacidade de
manter padrão de qualidade adequado nos materiais trazidos para
aprovação (materiais bem elaborados e amadurecidos no âmbito da
agência, quanto à forma e ao conteúdo).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

7. Confiabilidade. Capacidade e disposição.
1

2

3

4

5

6
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VIII - Administração e finanças
1. Organização
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

8

9

10

2. Correção dos dados e documentos
1

2

3

4

5

3. Rapidez e forma de apresentação de faturas
1

2

3

4

5

6

7

4. Administração de pagamentos. Segurança e rapidez nos pagamentos a
terceiros, por conta do cliente
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IX - Serviços especiais
1. Disponibilização regular de:
•

Pesquisas sobre hábitos de consumo de comunicação;

•

Levantamento de investimentos publicitários da concorrência;

•

Serviços de clipping;

•

Coletânea de campanhas e peças sobre temas correlatos;

•

Textos atuais sobre tendências e inovações em comunicação e marketing;
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•

Palestras sobre temas de interesse profissional;

•

Vagas em eventos relacionados à atividade-fim do cliente e à área de
comunicação e marketing.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

X - Atendimento global
1. Participação e envolvimento dos dirigentes da agência
1

2

3

4

5

6

7

8

2. Capacidade de atuar decisivamente e fornecer resultados de qualidade
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Qualificação do conjunto de profissionais alocados ao atendimento da
conta, em todas as áreas da agência. Observância da prática de consultar
o cliente antes da substituição de profissionais alocados a seu
atendimento.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Rapidez e pontualidade das soluções para os problemas apresentados.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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5. Estrutura, na cidade sede do cliente, compatível com as necessidades
deste.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6. Cumprimento dos compromissos assumidos por ocasião da licitação,
inclusive os relacionados a custos.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. Envolvimento global com os problemas e necessidades do cliente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESULTADOS
Item

Descrição

I

Aspectos estratégicos

II

Criação

III

Produção

IV

Mídia: planejamento e pesquisa

V

Pontuação obtida

Compra e acompanhamento de
mídia

VI

Metas

VII

Grupo de atendimento
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VIII

Administração e finanças

IX

Serviços especiais

X

Atendimento global
Total geral

TABELA DE AVALIAÇÃO
Item

Nível

Pontuação

I

Excelente

496 a 560 pontos

II

Muito bom

432 a 495 pontos

III

Bom

368 a 431 pontos

IV

Médio

304 a 367 pontos

V

Razoável

246 a 303 pontos

VI

Inaceitável

Até 245 pontos

COMENTÁRIOS
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ANEXO VI
MANUAL PARA SELEÇÃO INTERNA DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA
CONTRATADA
1.
1.1.

Objetivo
Este Manual estabelece os procedimentos internos de seleção de
agência de publicidade contratada a serem adotados consoante o
estabelecido na Lei federal nº 12.232/2010.

1.2.

Constituem ações de publicidade, para fins deste Manual, os
serviços elencados na Lei federal nº 12.232/2010, os quais são objeto
dos contratos firmados com agências, com exceção das ações de
publicidade legal e dos serviços descritos nos contratos de eventos,
assessoria de imprensa e comunicação digital, uma vez que se
constituem em objeto de outros contratos independentes.

2.

Referências Legais

2.1.

Lei n.º 6.544 de 22 de novembro de 1989 e alterações posteriores.

2.2.

Lei Federal n.º 12.232, de 29 de abril de 2010.

2.3.

Lei Federal n.º 4.680, de 18 de junho de 1965.

2.4.

Lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

2.5.

Lei n.º 13.121, de 07 de julho de 2008.

2.6.

Decreto federal n.º 57.690, de 1.º de fevereiro de 1966, alterado pelo
Decreto federal n.º 4.563, de 31 de dezembro 2002.

2.7.

Decreto n.º 43.833, de 08 de fevereiro de 1999.

2.8.

Decreto n.º 52.040, de 07 de agosto de 2007, e Decreto nº 64.061, de
01 de janeiro de 2019.

2.9.

Normas e Instruções expedidas pelo órgão central do Sistema de
Comunicação do Governo do Estado de São Paulo — SICOM.

2.10. Normas-Padrão da Atividade Publicitária do Conselho Executivo de
Normas Padrão - CENP.
2.11. Regulamento Interno de Licitações, Contratos Administrativos e
Convênios do Desenvolve SP.
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3. Do procedimento administrativo para seleção interna da agência de
publicidade
3.1.

O procedimento de seleção de agência de publicidade contratada

para realização de ações de publicidade será iniciado com a abertura de
processo administrativo, preferencialmente em formato digital, podendo
também constituir-se em autos próprios, a partir da Solicitação de Ação de
Comunicação Publicitária – SAC, devidamente numerada em ordem
sequencial, divididas em dois tipos de solicitações:
3.1.1. SAC – Solicitação de Ação de Comunicação Publicitária, onde a
ação de comunicação desenvolvida não envolve a elaboração de plano
de mídia para sua execução;
3.1.2. SAC-MID – Solicitação de Ação de Comunicação Publicitária com
Mídia, onde a ação de comunicação, necessariamente, envolve também
o planejamento e execução de planos de mídia para sua veiculação,
para sua plena execução.
3.2.

Constarão do processo se solicitação de ação de comunicação, em

ambos os casos acima citados;
a) numeração única e sequencial para cada exercício financeiro, em
ordem crescente, em cada uma das solicitações;
b) data de sua expedição;
c) assunto/tema a ser abordado;
d) contexto do assunto/tema;
e) objetivo da ação de comunicação;
f) problema/questão a ser enfrentada;
g) público alvo da ação de comunicação;
h) sugestão de meios, formatos, peças e materiais a serem criados;
i) identificação do órgão interessado;
j) dotação orçamentária a ser onerada; e
k) prazo para entrega da proposta;
l) estimativa de recursos necessários;
m) obrigatoriedades;
n) mais informações e
o) contato.
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3.3.

Os

documentos

comprobatórios

dos

atos

processuais

e

administrativos serão arquivados, preferencialmente em formato digital,
podendo ainda ser juntados aos autos do procedimento, notadamente os
formulários descritos neste manual, e a juntada deve respeitar, na medida
do possível, a ordem cronológica de sua elaboração.
3.4.

O

andamento

e

a

circulação

da

SAC

deverá

ocorrer,

preferencialmente, por sistema eletrônico/digital.
3.5.

Os

procedimentos

pertinentes

ao

recebimento,

liquidação

e

pagamento dos serviços deverão fazer referência ao número das SAC´s que
deram origem aos serviços executados a serem pagos.
3.6.

Os formulários necessários à execução dos procedimentos deste

Manual são aqueles constantes nos anexos do manual elaborado pela
Unidade de Comunicação.
4. Do objeto das Solicitações de Ação de Comunicação e de sua origem
4.1.

Os órgãos setoriais do Sistema de Comunicação do Estado de São

Paulo - SICOM, interessados na realização de ação de comunicação
publicitária, encaminharão à Unidade Central do SICOM suas necessidades
e todas as demais informações que possibilitem a elaboração formal de
Solicitações de Ações de Comunicação, quer seja de SAC ou de SAC – MID,
a ser providenciada pela Unidade de Comunicação.
4.1.1. Qualquer SAC poderá ter origem também em áreas da própria
Unidade de Comunicação, diretamente ou por proposta de suas
agências contratadas.
4.2.

À Unidade de Marketing

caberá a análise da solicitação para os

devidos ajustes e considerações, inclusive quanto à disponibilidade
orçamentária.
4.3.

Após a sua aprovação e/ou adequação apenas a Unidade de

Comunicação poderá dar início aos procedimentos descritos nos itens 3 a
5 deste manual.
4.4.

Após a realização de todos os procedimentos descritos no item 3 a 5

deste Manual, a realização da ação de comunicação selecionada, só poderá
ser iniciada mediante a autorização expressa da Unidade de Comunicação.
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4.5.

Quando, no decorrer da execução da ação de comunicação (SAC ou

SAC-MID), for identificada a necessidade de se criar mais peças ou ampliar
o plano de mídia já autorizado, será aberta nova SAC ou SAC-MID
Complementar, com remissão expressa à anterior, ampliando-se as ações
de comunicação conforme a necessidade.
5. Das etapas do procedimento de seleção interna das agências
5.1.

A seleção interna das agências contratadas para a execução das ações

de comunicação publicitárias, quer seja uma SAC, quer seja uma SAC-MID,
será realizada considerando-se as seguintes diretrizes técnicas:
a) Objetivos específicos indicados na SAC ou SAC – MID;
b) Critérios técnicos que regulam a atividade publicitária no Brasil
(Lei federal n.º 4.680, de 18 de junho de 1965, Decreto federal n.º
57.690, de 1.º de fevereiro de 1966, alterado pelo Decreto federal
n.º 4.563, de 31 de dezembro 2002 e Normas-Padrão da Atividade
Publicitária do Conselho Executivo de Normas Padrão – CENP); e
c) Princípios que regem a atividade administrativa, notadamente o
da economicidade, da eficiência e da razoabilidade.
5.2.

A seleção da agência de publicidade que irá desenvolver a Ação de

Comunicação ocorrerá sempre justificadamente e observados as diretrizes
acima apontadas, podendo se dar das seguintes formas:
1)

Ocorrendo a solicitação de uma Ação de Comunicação (SAC ou

SAC-MID) cujo objeto já tenha sido desenvolvido anteriormente em
outra ação de comunicação, poder-se-á dar preferência para a agência
contratada que realizou a ação anterior, diante do conhecimento
técnico e da “expertise” já desenvolvida, desde que:
a.1. sejam passíveis de reaproveitamento o conhecimento técnico e a
ideia criativa proposta no trabalho executado anteriormente;
a.2. que a execução da ação de comunicação anterior tenha sido
avaliada como satisfatória e adequada pelo contratante.
2)

Para a execução de ação de comunicação publicitária, uma vez

não adotada a providência prevista no item anterior, a Unidade de
Marketing deverá dar início ao processo de seleção interna de agência
de publicidade contratada, como indicado no item 3 deste manual.
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5.3. Na seleção da agência de publicidade contratada, para execução de
ação de comunicação publicitária inédita (SAC ou SAC – MID), deve-se
adotar as seguintes providências:
a) cientificação de todas as agências contratadas, pela Unidade de
Marketing,

sobre

possibilitando

a

que

emissão

da

participem

referida

do

SAC

processo

ou

SAC-MID,

seletivo,

a

ser

comprovado por qualquer meio legal (missiva escrita, mensagem
eletrônica, etc.);
b) apresentação, por parte das agências interessadas em participar
da seleção, de um plano de comunicação, atendendo a tudo que
consta da SAC emitida pela Unidade de Marketing, que será avaliado
com base nos critérios constantes do item 5 deste manual.
5.4.

Em ambos os casos, tanto na emissão de SAC, quanto da SAC-MID, a

Unidade de Marketing consignará os critérios e a justificativa que
consubstanciaram sua escolha e determinará a cientificação do resultado
às agências participantes.
5.5.

Caso

nenhuma

das

propostas

apresentadas

pelas

agências

contratadas para atendimento à SAC / SAC-MID seja considerada adequada,
a Unidade de Comunicação fixará novo prazo para que as agências
apresentem novas propostas.
5.6.

Entendendo necessário, a Unidade de Marketing convocará as

agências para realização de reunião que tenha por finalidade a elucidação
de dúvidas e divulgação de dados e informes que servirão para embasar a
apresentação

ou

reapresentação

de

propostas

pelas

agências

de

publicidade contratadas, o que também poderá ocorrer por via eletrônica,
desde que comprovadamente.
5.6.1. Tal providência poderá também ocorrer caso ocorra pedido
expresso das agências contratadas.
5.7.

Em casos excepcionais e para garantir o interesse público, o

responsável pela aprovação das Ações de Comunicação poderá sugerir que,
ocorrendo a hipótese de existirem duas ou mais agências proponentes que
tenham ofertado soluções criativas as quais, integradas, venham a compor,
de forma mais completa, um resultado mais satisfatório, do ponto de vista
técnico, possam ambas as propostas serem executadas (total ou
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parcialmente) para atendimento à SAC / SAC-MID de forma partilhada. Tal
possibilidade

visará

o

perfeito

atendimento

à

necessidade

da

Administração Pública, de forma que sua execução se dará de acordo com
a divisão de atribuições a ser definida pela Unidade de Marketing, na
proporção da utilização parcial ou total de cada uma das propostas, e desde
que as agências interessadas concordem com tal encaminhamento.
5.7.1. No caso do parágrafo anterior, poderá ocorrer a divisão da SAC
emitida, com a necessária anuência das agências envolvidas,
expressamente, mesmo que pela via eletrônica. Quando então cada
parte receberá o mesmo número sequencial seguido da letra A, B ou C.
5.8.

O responsável pela aprovação das propostas de Ação de Comunicação

apresentadas para atendimento a todas às SAC´s / SAC-MID´s, poderá
solicitar

esclarecimentos

técnicos

adicionais

ou

quaisquer

outras

informações às agências, diligenciando como entender necessário para
possibilitar a realização do julgamento da seleção.
5.9.

Deverão ser anexados aos autos ou arquivados de forma eletrônica

(digitalizada) todos os documentos utilizados no procedimento de seleção.
6. Dos critérios para seleção das propostas de ação de comunicação
6.1.

Os critérios que nortearão a seleção da proposta mais adequada serão

os que seguem abaixo apontados, podendo ser utilizados cada um deles de
forma isolada ou cumulativamente de acordo com a adequação e o tipo de
ação de comunicação solicitada.
6.2.

Em caso de SAC (Solicitação de Ação de Comunicação Publicitária) ou

SAC-MID (Solicitação de Ação de Comunicação Publicitária com Mídia),
deve-se adotar os seguintes critérios de seleção:
a) estrutura e coerência entre a necessidade expressada e a solução
apresentada;
b) adequação e consistência estratégica frente às necessidades
expressadas;
c) compreensão das necessidades do contratante e dos objetivos
buscados pela ação de comunicação;
d) inovação e originalidade das soluções criativas propostas;
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e) pertinência e adequação das soluções criativas apresentadas tendo
em vista o público alvo;
f) adequação da linguagem e/ou layout das peças propostas com a
finalidade institucional do contratante; e/ou
g) clareza e objetividade.
7. Do encerramento dos procedimentos administrativos de seleção
7.1.

Uma vez selecionada a agência de publicidade contratada, após a

ciência de todas as agências de publicidade contratadas, o procedimento
administrativo respectivo (SAC ou SAC-MID), deverá ser encerrado e
arquivado.
8. Da execução e comprovação das ações de comunicação autorizadas
8.1.

Na execução da Ação de Comunicação, inclusive no tocante à

contratação de serviços complementares de terceiros, deverão ser
observadas as regras constantes do edital convocatório do certame e do
contrato celebrado entre as partes além das disposições contidas na
legislação mencionada no preâmbulo deste manual.
8.2.

A agência de publicidade responsável pela execução da Ação de

Comunicação autorizada deverá seguir, quanto à comprovação, todas as
regras existentes no contrato firmado entre as partes, apresentando para
fins de faturamento todos os documentos, comprovantes, orçamentos,
dados,

informes

e

tabelas

necessárias,

que

comporão

o

devido

procedimento administrativo para pagamento.
8.3.

Além do supra indicado, quando for o caso de SAC-MID, os custos e

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.
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO – POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

(em papel timbrado da licitante)

AO DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO S.A.
São Paulo - Capital

Prezados Senhores:

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e
do CPF nº _____________, representante legal da licitante
________________________ (nome empresarial), interessada em participar da
Concorrência GEPIN.2 nº 001/2020 DECLARO(AMOS), sob as penas da
Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que esta
empresa, eventuais filiais e respectivos sócios:

I.

II.

não emprega(m) menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega(m) menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
não exerce(m) atividade(s) que incentive(m) a prostituição;

III.

não explora(m) e nem foi(ram) flagrado(s) explorando trabalhadores
em condições análogas às de escravo;

IV.

respeita(m) as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero,
ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, não tendo sido
condenado(s) pela infringência de quaisquer destas leis;

V.
VI.
VII.

não se encontra(m) alocado(s) em áreas embargadas pelo IBAMA;
não procedeu(ram) a invasão de terras indígenas de domínio da
União, nem foi(ram) condenado(s) pela prática de atos da espécie;
não foi(ram) condenado(s) por conflitos agrários;
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VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

não pratica(m) atos que caracterizem a falsidade ou violência na
obtenção de título de posse ou propriedade de terras públicas ou
privadas (grilagem), nem foi(ram) condenado(s) mediante sentença
penal por atos da espécie;
respeita(m) as normas relativas à legislação ambiental, não tendo
sido condenado(s) por crimes ambientais;
não comercializa(m) armas de fogo e munições;
não realiza(m) atividade de extração de madeira ou produção de
lenha ou carvão vegetal provenientes de florestas nativas;
não executa(m) a extração ou industrialização de asbesto/amianto;
não explora(m) jogos de prognósticos ou assemelhados.

(Local e data).

___________________________________
Assinatura do representante legal
Nome:
Cargo:
Carteira de identidade nº:
CPF nº

EMPRESA:
SEDE:
CNPJ:
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ANEXO VIII
REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
DO DESENVOLVE SP

Disponível em:
https://www.desenvolvesp.com.br/wpcontent/uploads/2018/05/REGULAMENTO-DE-LICITA%C3%87%C3%95ESCONTRATOS-ADMINISTRATIVOS-E-CONV%C3%8ANIOS.pdf
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