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EDTTAL DE coNcoRRÊNcrA pARA A coNTRATAçÃo or sERVrços DE puBLrcrDADE

cotr¡coRRÊrucrA No øt/2ø21,

PROCESSO SEGOV- PRC - 2ø2ø / ø3ø94

LOCAL: Avenida Morumbi, ne 45ØØt Palácio dos Bandeinantes - São Paulo/SP

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLTCA DE ABERTURA: t8/ø3/2ø2L, às 15:ØØh,

0 Govenno do Estado de São Paulo, pon intenmédio da Unidade de

Comunicação, do Gabinete do Governador - óngão central do Sistema de

Comunicação do Estado de São Paulo - SICOM, neste ato nepnesentado pon

EDUARDO PUGNALI MARCOS pontadon do RG ¡e 25.LØL.3Ø6-6 e do CPF ¡e

1-75.12Ø.ø1-8-35, nesponsável pela Unidade de Comunicação, tonna público

que se acha aberta nesta unidade, situada na Av. Morumbi, ne 4.5ØØ, sala

83, ténneo, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MELHOR TÉCNICA,

que será negida pela Lei Federal ne 12.232/2ØLØ e, de forma complementan,

pela Lei Federal ne 4.68Ø/1965 e pela Lei Fedenal ne 8.666/1993, além das

demaÍs nonmas legais e negulamentanes aplicáveis à espécie.

0 Edital sená publicado em resumo em jonnal de grande cinculação e podená

sen obtido gratuÍtamente no endeneço el_etnônico

http: / /www. imprensaoficial. com. bn. A vensão completa contendo as

especificações poderá sen obtida na sede da Unidade Contnatante, mediante

simples requenimento ou pon meio eletnônico.

Os INVÓLUCROS N9 T - PLANO DE CoMUNIcAçÃo PUBLICITÁRTA (VIA NÃo

IDENTIFICADA), o Ne 2 - PLANo DE COMUNICAçÃo PUBLICITÁRIA (VTA

IDENTTFICADA), o Ne 3 - oUTROS CoMPoNENTES DA PRoPoSTA TÉCNICA e Ns 4 -
PROPOSTA DE PREçOS senão recebidos pela Unidade Contnatante em sessão

pública que sená nealizada no dia, hor ário e local acima indicados, sendo

conduzida pela Comissão Julgadona da Licitação.
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0s esclanecimentos sobre os tenmos deste instnumento convocatónio senão

prestados pela Comissão Julgadona de Licitação, desde que os pedidos

tenham sido necebidos até Ø2 (dois) dias antes da data de apnesentação

das propostas, excLusivamente pon intermédio de solicitação escnita, em

uma das seguintes fonmas:

A - pon canta pnotocolizada no Centno de Suponte da Unidade de

Comunicação, situada na Av. Monumbi, ne 4.5ØØt sala 83, ténneo, Monumbi,

São Paulo/SP, em dias úteis, no honánio das tØ:ØØ às L7:ØØ honas;

B pelo e-mail: cpsantos@sp.gov.br'

0s pedidos de escLarecimentos senão respondidos mediante divulgação

site: www.imprensaoficial.com.bn, opção "e-negociospublicos",
informar a Ídentidade da intenessada e de seu nepnesentante.

no

sem

1. OBIETO

I.1. Descrição. A pnesente licítação tem pon objeto a contratação de

senviços de publicidade, assim considenados o conjunto de atividades

nealizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o

planejamento, a conceituação, a concepção, a cniação, a execução interna,
a íntenmediação e a supervisão da execução extenna e a distr ibuição de

publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, nos tenmos do

Briefíng que integna este Edital como Anexo I.
1..2. Adjudicação. Pana a pnestação dos senviços senão cbntnatadas ø4

(QUATRO) agências de pnopaganda.

L.2.1. As agências de pnopaganda contratadas atuarão por conta e

ondem da Unídade Contratante na contnatação de veículos e meios de

divulgação pana a tnansmissão de mensagens publicitárias e de

fonnecedones de bens e senvÍços especiaLizados pana a execução do

objeto descnito no Anexo f.
1,2.2. A seleção intenna entne as agências de pnopaganda contnatadas

deverá obedecen ao "Manual de Seleção Intenna de Agência de

Pnopaganda Contnatada" elaborado pela Unidade de Comunicação do
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Governo do Estado de São Paulo, que faz parte deste Edital como

Anexo VI.

L,2.3. As agências de propaganda contratadas não podenão

subcontnatar outnas agências de pnopaganda para a execução do objeto

contratado.
'J,.2.4, A,s agências atuanão de acordo com a solicitação da Unidade

Contnatante, indistintamente e independentemente de sua

classificação no certame, e não tenão exclusividade em nelação a

nenhuma das atividades descnitas no Anexo I do Edital.
1.2.5. As ativÍdades e ações deconrentes da execução do contnato

tenão canáten educativo, infonmativo ou de onientação social, dela

não podendo constan nomes, símbolos ou imagens que canactenizam

pnomoção pessoal de autonídades ou senvidones públicos.

1".3 Regime de execução. Fica estabelecida a forma de execução indineta,

sob o negime de empneitada pon preço unitário.
1.4. Valon referencial. 0 valon total estimado pana a execução do objeto

deste certame é de R$ tøø.øøø.øøørøø (cem milhões de reais).

2. PARTTCTPAçÃO NA LTCTTAçÃO

2.1. eanticípantes. Poderão panticipan deste centame licitatónio as

agências de pnopaganda, nos tenmos da Lei Fedenal ¡e 4.68Ø/L965 e Lei

Federal ¡e L2.232/2ØLØ, que preenchenem as condições e nequisitos

estabelecidos neste Edital e na legislação aplicável.
2.2. Vedações. Não poderão panticipan da presente licitação pessoas

jur'ídicas:

2.2.1. Que estejam com o dineito de licitan e contnatar

temponaniamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e

contnatan com a Administnação Pública estadual, dineta e indireta,
com base no antigo 87, inciso III, da Lei Federal ne 8.666/1993 e no

antigo 7e da Lei Federal ne 1Ø.52Ø/2ØØ2;

2.2,2. Que tenham sido declanadas inidôneas pela Administnação

Pública fedenal, estaduaL ou municipal, nos termos do antigo 87,

inciso IV, da Lei Federal ne 8.666/1,993;
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2.2.3. Que possuam víncu1o de natuneza técnica, comercial,

econômica, financeina ou tnabalhista com a autonidade competente, o

subscniton do Edital ou algum dos membnos da Subcomissão Técnica e

da Comissão Julgadona da Licitação, nos tenmos do antigo 9e da Lei

Fedenal ne 8.666/1993;

2,2,4. Que não tenham representação legal no Bnasil com podenes

expressos pana neceben citação e nesponden administnativa ou

j udicialmente;

2.2.5. Que, isoLadamente ou em consóncio, tenham sido nesponsáveis

pela elabonação do briefing; ou da qual o auton do briefíng seja

dinigente, genente, acionista ou detenton de mais de 5% (cinco pon

cento) do capital com dineito a voto ou contnoladon, nesponsável

técnico ou subcontratado;

2.2.6.Que tenham sido proibidas pelo Plenánio do CADE de participan

de Iicitações promovidas pela Administnação Pública fedenal,

estadual, municipal, dineta e indireta, em vintude de pnática de

infnação à ordem econômica, nos tenmos do antigo 38, inciso II, da

Lei Fedenal no 1.2.529/2Øtt;

2.2.7. Que estejam pnoibidas de contnatar com a Administnação

Pública em vintude de sanção nestritiva de dir.eito deconnente de

ínfnação administnativa ambiental, nos ter.mos do ant. 72, 5 8o,

inciso V, da Lei Fedenal n" 9.6Ø5/1998;

2.2.8. Que tenham sido pnoibidas de contnatan com o Poden Público em

razão de condenação pon ato de impnobidade administnativa, nos

tenmos do artigo L2 da Lei Fedenal ne 8.429/!992;
2.2.9. Que tenham sido declanadas inidôneas pana contnatan com a

Administração Pública pelo Plenário do Tnibunal de Contas do Estado

de São Paulo, nos tenmos do artigo 1Ø8, da Lei CompJ-ementan Estadual

ns 7Ø9/]-993;

2.2,Lø. Que tenham sido suspensas temponariamente, impedidas ou

declanadas inidôneas pana Iicitan ou contr.atan . com a Administnação

Pública estadual, direta e indireta, pon desobediência à Lei de

Acesso à Infonmação, nos termos do ar.tigo 33, incisos IV e V, da Lei
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Fedenal ¡e ]-2,527/2ø11, e do antigo 74, incisos IV e V, do Decreto

Estadual ns 58.ø52/2øL2.

2,3, Aceitação tácita. A entrega dos invólucnos à Comissão Julgadona da

Licitação implica na aceítação, pelo licitante, de todas as normas e

condições estabelecidas neste Edital, bem como implica:

2,3,L, a confirmação de que necebeu da Comissão Julgadona da

Licitação o invóIucro padnonizado de que trata o item 3.L.1,.L deste

EditaI e todas as infonmações relativas à panticipação neste centame

Iicitatór'io;
2.3.2. a nesponsabilidade pela fidelidade e legitimidade das

infonmações e dos documentos apnesentados em qualquer fase do

p roces so j

2.3.3. a obrigatoriedade de manten todas as condiçöes de habilitação
e qualificação exigidas pana a contratação, obnigando-se o licitante
a declaran, sob as penas da Ieí, a supenveniênci.a de fato impeditivo

a participação, quando fon o caso.

2.4. ônus decorrentes da participação. O licitante assume todos os custos

deconnentes da elabonação de pnopostas e da apresentação de documentos de

habilitação exigidos neste centame, ficando a Unidade Contnatante isenta
de qualquer responsabilidade pon tais custos, independentemente do

nesultado do pnocedimento licitatónio.

3. INVÓLUCROS PARA A APRESENTAçÃO DA PROPOSTA TÉCNTCA

3.1 A Pnoposta Técnica devená sen entnegue à Comissão Julgadona da

Licítação acondicionada nos Invólucnos ne 1, ne 2 e ne 3.

3.1..1.. INVóIUCTO N9 1. NO INVÓLUCRO N9 L - PLANO DE COMUNICAçÃO

PUBLICITÁRIA (VIA NÃO IDENTIFICADA) devená sen acondicionada a via
não ídentificada do Plano de Comunicação Publicitánia, elabonado em

confonmidade com o disposto nos itens 5.2 e 5.3 do Edital.
3.L.1.1. Só sená aceito pela Comissão Julgadona da Licitação o

invólucno padronizado fornecido pela Unidade Contnatante, o

qual devená sen solicítado pon e-maiL encaminhado ao endeneço

eletnônico cpsantos@sp.gov.br e sená netinado pelo licitante na
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sede da Unidade Contratante, no endeneço infonmado no pneâmbulo

deste Edital, no horário das thrs às L7hns honas;

3,1".L.2. Para pnesenvar, até a abentuna do Invólucno ¡e 2, o

sigilo quanto à autonia do Plano de Comunicação Publicitánia, o

InvóIucno ns 1 não poderá:

a) ter nenhuma identificação;
b) estan com lacne e com rubnica;

c) apresentan marca, sina1, etiqueta ou outno elemento

que possibilite a identificação do licitante;
d) estan danificado ou defonmado pelas peças, matenial e

ou demais documentos nele acondicionados de modo a

possibilitan, sob qualquer fonma, a identificação do

licitante.
3,T.2. INVóIUCTO N9 2. NO INVÓLUCRO N9 2 - PLANO DE COMUNICAçÃO

PUBLICITÁRIA (VIA IDENTIFICADA) devená sen acondicionada a via

identificada do Plano de Comunicação Publicitánia, nos tenmos do

item 5.4 deste Edital.
3.1.2,L.0 Invólucno ¡e 2 devená estan fechado e nubnicado no

fecho, com a seguinte identificação:

ÏNVOLUCRO N9 2 - PLANO DE COMUNICAçAO PUBLTCITARIA
(VIA IDENTIFICADA)

CONCORRÊNCIA NS _/2Ø-.
Pnoposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitánia (via
identificada )

Nome empnesanial e CNPJ do licitante

3,t,2,2. O Invólucno ne 2 deve sen pnovidenciado pelo licitante
em embalagem adequada às canactenísticas de seu conteúdo, desde

que inviolável, quanto às informações de que tnata, até a sua

abentuna.

3.1..3. INVóIUCrO ¡9 3. NO INVÓLUCRO N9 3 - OUTROS COMPONENTES DA

PROPOSTA TÉCNICA devenão estar acondicionados a Capacidade de
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Atendimento, o Repentório e os Relatos de Soluções de Pnoblemas de

Comunicação, de que tnatam os ilens 5.5 a 5,1Ø,

3.L.3.1- O fnvóLucro ¡e 3 dever'á estan fechado e rubnicado no

fecho, com a seguinte identificação:

INVÓLUCRO N9 3 _ OUTROS COMPONENTES DA PROPOSTA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA NE 
-/2Ø-,Pnoposta Técnica: Capacídade de Atendimento, Repentório e

Relatos de Soluções de Pnoblemas de Comunicação.

Nome empresarial e CNPI do licitante.

3.L.3.2. O InvóIucro ¡e 3 deverá sen pnovidenciado pelo

licitante e podená sen constituído de embalagem adequada às

características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto

às infonmaçöes de que tnata, até sua abentura;

3.L.3.3. 0 Invólucno ¡e 3 e o seu conteúdo não podenão ten

informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outno elemento

que conste da via não identificada do Plano de Comunicação

Publicitánia e que possibilite a identificação da autoria deste

antes da abertura do Invólucno ne 2.

4. rNVÓLUCRO PARA A APRESENTAçÃo DA PROPOSTA DE PREçoS

4.1. A Pnoposta de Preços deverá sen entnegue à Comissão Julgadona de

Licitação acondicionada no Invólucno ne 4.

4.1..T. INVóIUCTO N9 4. O INVÓLUCRO NE 4 - PROPOSTA DE PREÇOS dEVCrá

estan fechado e rubricado no fecho, com a seguinte ídentifÍcação:

INVÓLUCRO N9 4 - PROPOSTA DE PREçOS

CONCORRÊNCIA NE 
-/2ø-.Pnoposta de Pneços

Nome empnesanial e CNPI do licitante.
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4.L.2. O Invólucno ¡e 4 deverá sen pnovidencíado pelo licitante e

poderá sen constituído de embalagem adequada às caracterÍsticas de

seu conteúdo, desde que Ínviolável, quanto às infonmaçöes de que

trata, até sua abentuna;

4.L.3. O Invólucro ne 4 e o seu conteúdo não podenão ten infonmação,

manca, sinal, etiqueta, palavra ou outno elemento que conste da via

não identificada do Plano de Comunicação Publicitánia e que

possibilite a identificação da autonia deste antes da abentuna do

Invól-ucno ne 2.

5. ELABORAçÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

5.L. Estnutura. A Pnoposta Técnica será redigida em Iíngua portuguesa,

salvo quanto a expnessões técnÍcas de uso connente, com claneza, sem

emendas ou nasuras, e estnutunada de acondo com os qúesitos e subquesitos

apnesentados a seguÍn:

5.L.1. Plano de Comunicação Publicitária;
5.L.2. Capacidade de Atendimento;

5.1.3. Repentónio;

5,L.4. Relatos de Soluções de Pnoblemas de Comunicação.

5.2. "Plano de Comunicação Publicítária" - Formatação. A via não

identíficada do Plano de Comunicação Publicitánia deverá ser apnesentada

obedecendo a seguinte formatação:

a) em papel 44, bnanco, com 75 gî/n2 a 9Ø gr/m2, onientação

netnato;

b) espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquenda, a pantir
da bonda;

c) sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes;

d) textos justificados;
e) espaçamento 'simples' entne as linhas;
f) texto e numenação de páginas em fonte 'Ania1', estilo
'normaL', con 'automático', tamanho '1-2 pontos', obser.vado o

disposto nos subitens 5.2.L e 5.2,3;
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g) numenação em todas as páginas, pelo editor de textos, a

partir da primeira página intenna, em alganismos anábicos, no

canto infenion dineito da página;

h) em caderno único e com espinal. preto colocado à esquenda;

i) capa e contnacapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 9Ø

gr/m2, ambas em bnanco;

j) sem identificação do Iicitante.
5,2.1,. Os subquesitos "RaciocÍnio Básico" e "Estnatégia de

Comunicação Publicitánia" podenão conten gr áfico e ou tabela,
observadas as seguintes negnas:

a) os gráficos ou tabelas poderão ser editados utilizando tons

de cinza;

b) os dados e infonmações dos quadros e ou tabelas devem ser

editados na fonte 'Ania1', estilo 'normal-', con 'automático',
tamanho '1-0 pontos' ;

c) as páginas em que estivenem insenÍdos os gnáficos e ou

tabelas podenão sen apnesentadas em papel A3 dobrado. Nesse

caso, pana fins do limite pnevisto no item 5.2.7, o papel A3

será computado como duas páginas de papel 44.

5.2.2, As especificações de formatação pnevistas neste item 5.2

aplicam-se ao item 5.3.3.3.2 deste Edital.
5.2.3. As tabelas, gnáficos e planilhas integnantes do subquesito

"Estnatégia de MídÍa e Não Mídia" poderão ten fontes e tamanhos de

fonte habitualmente utilizados nesses documentos e sen editados com

a utilização de tons de cinza. Neste subquesito, as páginas em que

estiverem inseridos os gráficos, tabelas e .planilhas poderão ser

apnesentadas em papel A3 dobnado.

5,2.4. 0s exemplos de peças e/ou matenial integnantes do subquesito

"Ideia Cniativa" senão apresentados sepanadamente do cadenno de que

tnata o item 5.2, devendo adequar-se às dimensões do InvóIucno ne L.

5.2.5. 0 Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada
não poder'á ten infonmação, marca, sinaI, etiqueta, palavna ou outro
eLemento que possibilite a identÍficação de sua autonia antes da

abentura do InvóIucno ne 2, sob pena de desclassíficação.
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5.2.6. Deverão sen utilizadas páginas isoladas com a finalidade de

identifican os subquesitos "Raciocínio Básico", "Estnatégia de

Comunicação Publicitária", "Ideia Cniativa" e "Estnatégia de Mídia e

Não MÍdia" do Plano de Comunicação Publicitánia - Via Não

Identificada, as quais devem seguir, no que couber', as

especificações de formatação pnevistas no item 5.2.

5.2,7. 0s textos do "RaciocÍnio Básico", da "Estnatégia de

Comunicação Publicitánia" e da relação comentada prevista na alÍnea

'a'do ítem 5.3.3 estão limitados, no conjunto, a 8 (oito) páginas,

ressaltando que não senão computadas nesse limite as páginas

utilizadas apenas pana separar os textos desses subquesitos. 0s

textos da "Estratégia de MÍdia e Não MÍdia" não tenão limitação
quanto ao número de páginas.

5.3. "Plano de ComunÍcação Publicitária" - Conteúdo. 0 Plano de

Comunicação Publicitár'ia - Vía Não ldentificada, composto dos subquesitos

"RacíocÍnio Básico", "Estnatégia de Comunicação Publicitánia", "Ideia
Cniativa" e "Estnatégia de Mídia e Não Mídia", devená sen elabonado com

base no Anexo f, obsenvadas as seguintes disposições:

5.3.L. RacÍocÍnio Básico: apr"esentação pelo licitante de diagnóstico

das necessidades de comunicação publicitária da Unidade Contratante,

sua compreensão sobne o objeto da licitação e sobne os desafios de

comunicação a senem enfnentados, abrangendo os objetivos genais e

especÍficos de comunicação expnessos no Briefing;
5.3.2. Estratégia de Comunicação Publicitánia: apresentação pelo

Iicitante das linhas gerais da pnoposta pana suprin o desafio de

comunicação a sen enfnentado e alcançan os objetivos gerais e

especÍficos de comunicação expnessos no Briefing, compreendendo:

a) explicitação e defesa do partido temático e do conceito que,

de acondo com seu r.acíocÍnio básico, devem fundamentan a

pnoposta de solução publicitánia;
b) explicitação e defesa dos pnincipais pontos da Estnatégia de

Comunicação Publicitária sugenida, especialmente o que dizer, a

quem dizen, como dizen, quando dizer e que meios de divulgação,

instrumentos ou fennamentas utilizar.

1l
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5.3.3. Ideia crÍativa: apresentação de campanha publicitánia,
obsenvadas as seguintes disposições:

a) apnesentar nelação de todas as peças e ou matenial- que

julgan necessánios pana a execução da sua pnoposta de

estnatégia de comunicação publicitánia, como pnevisto no item

5.3.2, com comentários sobre cada peça e ou matenial;

b) da nelação pnevista na alÍnea antenion, escoLhen e

apnesentan como exemplos as peças e ou matenial que julgar mais

indicados para corporificar objetivamente sua pnoposta de

solução do desafio de comunicação, confonme explicitado na

estnatégia de comunicação publicitária.
5.3.3.1-. 0s comentánios mencionados na al-ínea'a' do item

5.3.3 estão cincunscnitos à especificação de cada peça

e/ou matenial e à explicitação das funções táticas que se

pode espenan de cada peça e ou matenial.

5.3.3.2 Se a campanha pnoposta pelo licitante previn

número de peças e ou matenial supenion ao que pode sen

apresentado'fisicamente', confonme estabelecido na aIínea

'b'do item 5.3.3 e na aIÍnea'a'do item 5.3.3.3, a

nelação prevista na al-ínea 'a' do item 5.3.3 devená sen

elaborada em dois blocos: um pana as peças e ou material
apnesentados como exemplos e outno pana o nestante.

5.3.3.3 Os exemplos de peças e ou material de que tnata a

aIínea'b' deste item 5.3.3:

a) estão limitados a 1,Ø (dez), independentemente do

meio de divulgação, do tipo ou canactenÍstica da peça

e ou matenial;

b) podem sen apnesentados sob a forma de:

b1) noteino, leiaute e ou stony-boand impressos,

pana qualquen meio;

b2) pnotótipo ou 'monstno', pana nádio;

b3) stony-board animado ou animatic, pana TV e

cinema;

c) só senão aceitos finalízados em caso de não mídia.
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5.3.3.3.L. Pana fins de cômputo das peças que podem ser

apnesentadas 'fisÍcamente', até o limite de que tnata a

alínea 'a' do item 5.3.3.3, devem sen observadas as

seguintes negnas:

a) as neduções e variações de fonmato senão

consideradas como peçasj

b) cada peça apresentada como pante de um kit será

computada no referido limite;
c) anúncio composto de págÍnas sequenciais sená

considenado uma peçaj

d) adesivagem de fingers e similanes sená considerada

uma peça;

e) um bannen e outna peça para o qual e1e esteja

dinecionado senão considenados duas peças.

5.3.3.3.2. Cada peça e ou matenial devená tnazer indicação

sucinta (exemplos: cartaz, filme TV, spot nádio, anúncio

nevista e outnos veÍculos de divulgação) destinada a

facilitar seu cotejo, pelos integnantes da Subcomissão

Técnica, com a nelação comentada pnevista na alÍnea 'a' do

item 5.3.3.

5.3. 3. 3.3. Os stony-boands animados ou animatics e os

pnotótipos ou 'monstnos' poderão ser apresentados em CD,

CD-Rom, DVD-Rom, executáveis em computadones pessoais,

nessalvado que não senão avaliados sob os cnitérios
genalmente utilizados para peças finalizadas, mas apenas

como neferência da ideia a sen produzida.

5 . 3 . 3 . 3 .4. As peças gnáficas podenão sen impnessas em

tamanho neal ou reduzido, desde que não pnejudíque sua

leituna, com ou sem suponte e ou passe-partout. Peças que

não se ajustem às dimensões do Invólucno ¡e 1 podem ser

dobnadas.

4. Estratégía de Mídia e Não Mídia, que sená constituída pon:

a) apresentação em que o licitante explicitará e justificaná a

estnatégia e as táticas necomendadas, em consonância com a

5.3
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estnatégia de comunicação publicitánia pon e1e sugenida e em

função da venba nefenencial indicada no Bniefing, sob a fonma

de textos, tabelas, gnáficos e planilhas;

b) simulação de plano de distnibuição em que o licitante
identificaná todas as peças e ou material destinados a

veiculação, exposição ou dístnibuíção, sob a forma de textos,
tabelas, gráficos e planilhas.

5.3.4.1,. Todas as peças e material que integnanem a

nelação comentada pnevista na a1Ínea 'a' do item 5.3.3

devenão constan da simulação.

5.3.4.2. A simulação devená conten nesumo geral com

infonmações abnangendo, pelo menos, o seguinte:

a) o peníodo de distribuição das peças e ou matenial;

b) as quantidades de insenções das peças em veÍculos

de divulgaçãoj

c) os valones (absolutos e pencentuais) dos

investimentos alocados em veÍculos de divulgação,

sepanadamente por meios;

d) os valones (absolutos e pencentuais) alocados na

produção e ou na execução técnica de cada peça

destinada a veÍculos de divulgação;

e) as quantidades a serem pnoduzidas de cada peça e ou

matenial de não mídia;

f) os valones (absolutos e pencentuais) alocados na

produção de cada peça e ou matenial de não mídia;

g) os valones (absolutos e pencentuais) alocados na

distnibuição de cada peça e ou material de não mídia.

5.3.4.3. Nessa simulação:

a) os pneços das Ínsenções em veÍculos de divulgação

devem sen os de tabela cheia, vigentes na data de

publicação do Aviso de Licitação;
b) deve ser desconsiderado o nepasse de pante do

desconto de agência concedido pelos veÍculos de



6OVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE 6OVERNO. UNIDADE }E CONUNTCAçÃO

divulgaçãor nos tenmos do ant. tI da Lei federal ¡e

4.68ø/L965;

c) devem sen desconsidenados os custos intennos e os

hononánios sobne todos os senviços de fornecedones.

5,3,4.4. Pana fins desta licitação, considenam-se como

"Não MÍdia" os meios que não implicam a compna de espaço e

ou tempo em veÍculos de divulgação para a tnansmissão de

mensagem publicitánia.

5.4, "Plano de Comunicação Publicitária" - Via ldentificada.0 Plano de

Comunicação Publicitánia - Via ldentificada, sem os exemplos de peças e

ou matenial da "Ideia Criativa", deverá connesponder à cópia da via não

identificada acnescida da identificação do licitante, sendo datado e

assinado na última págína e nubnicado nas demais pon quem, na forma dos

atos constitutivos da pnoponente, detenha poderes de nepnesentação.

5.5. "Capacidade de Atendimento" - Formatação. 0 licitante deverá

apnesentan os documentos e infonmações que digam nespeito à Capacidade de

Atendimento em cadenno especÍfico, com ou sem o uso de conesr em papet

A4, em fonte 'Anial', tamanho '1-2 pontos', êfr folhas numenadas

sequencialmente, a pantÍn da pnimeina página interna, nubnicadas e

assinadas na última pon quem, na forma dos atos constítutivos da

pnoponente, detenha podenes de nepnesentação.

5.5.L. Qualquen página com os documentos e informações pnevistos no

item 5.5 poderá sen editada em papel A3 dobrado.

5.5,2. Os documentos e infonmações e o cadenno específico
mencionados no item 5.5 não podenão ter infonmação, manca, sinaI,
etiqueta, palavna ou outno elemento que conste do plano de

Comunicação PublicÍtánia - Via Não Identificada e possibilite a

identificação da autonia deste antes da abentura do Invólucro ne 2.

5.5.3. Não há limitação de número de páginas pana apresentação da

Capacidade de Atendimento.

5.6. "Capacidade de Atendimento" - Conteúdo. A Capacidade de Atendimento

será constituÍda de textos, tabelas, gnáficos, díagramas, fotos e outnos

necunsos, pon meios dos quais o lícitante apnesentaná:

15
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a) a quantificação e a qualificação, sob a forma de cunnÍculo

nesumido (no mÍnimo, nome, fonmação e expeniência), dos

profissionais que poderão sen colocados à disposição da execução do

contrato, discniminando-se as áneas de estudo e planejamento,

criação, pr odução de nádio, TV, cinema, internet, produção gnáfica,

mÍdia e atendimento;

b) a díscniminação das infonmações de manketing e comunicação, das

pesquisas de audiência e da auditonia de cinculação e contnole de

mídia que colocará negulanmente à disposição do Contnatante, sem

ônus adícionais, na vigência do contnato.

5.7 . "Repertório" - Formatação. 0 licitante devená apnesentan os

documentos, infonmações, peças e,material que constituem o Repentónio em

cadenno específico, com ou sem o uso de cones, em papel A4, em fonte

'Aníal', tamanho '!2 pontos', êfl folhas numenadas sequencialmente, a

pantin da pnimeira página intenna, nubricadas e assinadas na última pon

quem, na fonma dos atos constitutivos da proponente, detenha podenes de

nepnesentação.

5.7 .1. Qualquer página com os documentos e infonmações pnevistos no

item 5.7 poderá ser editada em papel A3 dobnado.

5.7 .2. 0s documentos e informações e o cadenno especÍfico
mencionados no item pnecedente não podenão ten informação, manca,

sina1, etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de

Comunícação Publicitária - Via Não Identificada e possibilíte a

identificação da autonia deste antes da abentura do Invólucno ne 2.

5,7 ,3. Não há limitação de númeno de páginas pana apnesentação do

Repertónio.

5.8. "RepertórÍo" - Conteúdo. O Repentório sená constituído de peças e ou

material concebidos e veiculados, expostos ou distnibuÍdos pelo

licitante.
5.8.1. 0 licitante devená apnesentar IØ (dez) peças ou matenial,

independentemente do seu tipo ou canacterística e da forma de sua

veiculação, exposição ou distnibuição.
5.8.L.L. As peças e ou material devem ten sido veiculados,

expostos ou distribuídos, negulanmente.

16



6OVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARÏA DE 6OVERNO

UNIDADE DE CONUNTCAçÃO

5.8.1,.2. As peças eletnônicas devenão ser fonnecidas em DVD ou

cD.

5.8.1.3. As peças gnáficas podenão integnan o cadenno

específico pnevisto no item 5.7, em papel A4 ou A3 dobnado, ou

ser apnesentadas soltas. Em todos os casos, devená ser

pnesenvada a capacídade de leituna das peças e deverão sen

indicadas suas dimensões oniginais

5.8.1.4. Se o licitante apnesentan peças em quantidade infer ion

à estabelecida no item 5.8.1, sua pontuação máxima, neste

quesito, sená pnoponcional ao númeno de peças apnesentadas. A

pnoponcionalidade sená obtida medíante a aplicação da negna de

três simples em nelação à pontuação máxima atribuÍda ao

subquesito L do Quesito 3 (5 pontos), conforme tabela constante

do item 6.2 deste edital.
5.8.2. Pana cada peça e ou matenial, deverá ser apnesentada fÍcha

técnica com a indicação sucinta do pnoblema que se pnopôs a resol-ven

e a identificação do licitante e de seu cliente, tÍtu1o, data de

produção, penÍodo de veiculação, exposição e ou distnibuição e, no

caso de veiculação, menção de pelo menos um veÍculo que divulgou

cada peça.

5.9. "Re1atos de Soluções de Pnoblemas de Comunicação" - Formatação. 0
Iicitante devená apnesentan os documentos e infonmações que constituem os

Relatos de SoIuções de Pnoblemas de Comunicação em cadenno específico,
com ou sem o uso de cones, em papel A4, em fonte'AniaL', tamanho'L2
pontos', em folhas numenadas sequencÍalmente, a partir. da pnimeira página

intenna, rubricadas e assinadas na última pon quem, na fonma dos atos

constitutivos da pnoponente, detenha podenes de repnesentação.

5.9.L. Qualquer página com os documentos e infonmações previstos no

item 5.9 podená sen editada em papel A3 dobnado. Nesse caso, para

fins do limite pnevisto no item 5.1ø, o papel A3 sená computado como

duas páginas de papel 44.

5.9.2. Os documentos e informações e o caderno especÍfico
mencÍonados no item pnecedente não podenão ter infor.mação, manca,

sinal, etiqueta, palavna ou outno elemento que conste do plano de

ri" - '"\
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Comunicação Publicitánía - Via Não IdentifÍcada e possibilite a

identificação da autonia deste antes da abertura do Invólucro ne 2,

5.tØ. "Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação" - Conteúdo.0

licitante deverá apresentar 2 (dois) Relatos de Soluções de Pnoblemas de

Comunicação, cada um com o máximo de 2 (duas) páginas, em que serão

descritas soluções bem-sucedidas de pnoblemas de comunícação planejadas e

propostas pon ela e implementadas por seus clientes.
5 ,LØ .1,. Se o licitante apnesentan apenas L ( um) nelato, sua

pontuação máxima, neste quesito, sená equivalente à metade da

pontuação máxima atnibuÍda ao subquesito 2 do Quesito 3 (LØ pontos),

confonme tabela constante do item 6.2. deste edital.
5.LØ.2. Os relatos deverão estar fonmalmente nefenendados pelos

respectivos clientes. A fonmalização do referendo devená sen feita
no pnópnio nelato elabonado pelo licitante, na última página,

devendo constan a indicação do nome empnesarial do cliente, o nome e

o cango ou função do signatário. Todas as páginas do nelato devem

estan assinadas pelo autor do refenendo.

5.1,Ø.3. É penmitida a inclusão de até 5 (cinco) peças e ou matenial,

independentemente do meio de divulgação, do tipo ou canactenística

da peça, pana cada ReLato. As peças abaixo nefenidas, se incluídas,

devenão observan o seguinte:

a) as el"etrônicas devenão sen fonnecidas em DVD, CD ou pen

drive;
b) as gnáficas podenão integnan o cadenno especÍfico previsto

no item 5,9, em papel A4 ou A3 dobnado, ou sen apresentadas

soltas. Em todos os casos, deverão sen indicadas suas dimensões

oniginais;
c) pana cada peça e ou matenial devená sen apnesentada ficha
técnica com a indicação sucinta do problema que se pnopusenam a

nesolver

6. ]ULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

6.1. Análise. As Propostas Técnicas apresentadas pelos licitantes senão

analisadas pela Subcomissão Técnica de que tnata o item 12.4, a qual
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venificaná o atendimento das condições pnevistas neste Edital e em seus

anexos.

6.2. Critérios de julgamento técnico. Senão levados em conta, como

criténios de julgamento técnico, os seguintes atnibutos pana cada quesito

ou subquesito:

QUESTTO 1 - PLANO DE COMUNTCAçÃO PUBLTCTTÁRrA

máximo de 72 pontos

SUBQUESTTOS PONTUAçÃO CRITÉRIOS

1 - RaciocÍnio Básico

NotadeØa12,
sendo:
Ø - não atende;
La3-atende
poucoj

4a6-atende
medianamente;
7a9-atende
bem;

tøat2-atende
com excelência.

a) Acuidade, abrangência,
pertinência, pnofundidade e

nelevância das anáIises
nealizadas;
b) Compneensão das infonmações
contidas no Anexo I;
c) Claneza e objetividade.

2 - Estnatégia
Comunicação

Publicitánia

De

NotadeØa2Ø,
sendo:

Ø - não atende;
La3-atende
muito pouco;

4a6-atende
poucoj

7a9-atende
medianamente;
1øa13-atende
nelativamente bem;

t4at7-atende
bem;

L8a2Ø-atende
com excelência.

a) Entendimento sobne o objetivo
de comunicação exposto no Anexo

ï;
b) Amplitude e adequação dos

desdobnamentos positivos do

conceito proposto na solução
apnesentada;
c) Exequibilidade e conhecimento
técnico comunicacional
demonstnados na estnatégia de

comunicação apresentada no

desafio;
d) Capacidade de articulação,
abnangência, pertinência,
pnofundidade e nelevância dos

angumentos demonstnados sobne o
cliente, seu público alvo e a

solução escolhida.
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Ideía Cniativa3

Nota de Ø a 25,
sendo:

Ø - não atende;
1a6-atende
muito poucoj

7atø-atende
pou co;
ttal-4-atende
medianamente;
L5a18-atende
nelativamente bem;

19a21--atende
bem;

22a25-atende
com excelência.

a) Adequação da ideia criativa
ofentada ao cliente;
b) Entendimento sobre o público
alvo, linguagem, objetivos,
projetos, ações e pnognamas do

Govenno;

c) Oniginalidade, cniatividade,
simplicidade, adequação,
pentinência e entendi,,,ènto entne
a pnoposta elaborada e o

cliente;
d) pertinência entne as

atívidades da Unidade
Contratante e sua inserção nos

contextos social, administrativo
e econômico;
e) Exequibilidade e

economicidade das peças e do

matenial;
f) Claneza e objetividade das

soluções apnesentadas.

4 - Estnatégia de Mídia
E Não Mídia

Nota de Ø a 15,
sendo:

Ø - não atende;
1a3-atende
muito poucoj

4a6-atende
pou co j
7a9-atende
medianamente;
tØaL3-atende
bem;

1,4 a 15 - atende
com excelência.

a) Conhecimento técnÍco
demonstnado, notadamente dos

hábitos de consumo, e clareza
quanto a este tópíco;
b) Entendimento quanto ao
púbIico-alvo, consistência da

solução apontada, pertinência e

apnoveitamento das

oportunidades, de fonma eficaz e

eficiente;
c) Demonstnação efetiva de

economicidade da solução do

desafio, na aplicação da ver"ba,
conjugada com adequação e

otimização de seu

aproveitamento.
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QUESTTO 2 - EXPERTÊNCrA DA EMPRESA

máximo de 2Ø pontos

SUBQUESTTOS PONTUAçÃO CRITÉRIOS

L - Repentónio

NotadeØatØ,
sendo:

Ø - não atende;
1a3-atende
pouco;

4a6-atende
medianamente;
7a8-atende
bem;

9 a tØ - atende com

excelência.

a) Consistência das relações de

causa e efeito entre o desafio
ou problema a sen nesolvido e a

solução pnoposta;
b) Evidência de planejamento da

solução, bem como qualidade na

execução das soluções;
c) Relevância dos resultados
obtidos, com criatividade e

clareza.

2 - Relato de Solução
de Pnoblemas de

Comunicação

NotadeØatØ,
sendo:
Ø - não atende;

La3-atende
poucoj

4a6-atende
medianamente;
7a8-atende
bem;

9 a LØ - atende com

excelência.

Capacidade de sÍntese;
b Claneza e objetividade;
c Concatenação Iógica entre
desafio e solução criativa;
d) Eficácia de soluções
nesul-tados apontados.

e

QUESITo 3 - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

máximo de Ø8 pontos

SUBQUESTTOS PONTUAçAO CRITÉRIOS

L- Qualificação técnica
da Equipe de

Pnofissionais
NotadeØa5

CálcuIo
negnas

abaixo.

aritmético
dos itens

com base nas

6.8 e 6.9



2-Discniminação das

infonmações de

manketíng, auditoria de

cinculação, contnole de

mÍdia e outras
fennamentas

Nota de Ø a

sendo:
Ø - não atende;
La2-atende;
3 - atende
excelência.

3,

com

Ø - não compnovanj

1 a 2 - compnovan utilizan pelo
menos 2 das fernamentas, sendo L
de auditonia de circulação e 1

de contnole de mídia;
3 - compnovar utilizan mais de 2

fennamentas.

6.2.L

6.3. A avaliação da experiência e capacidade em nelação
humanos sená feita considenando-se as exigências e
pontuação.

6ovERNo Do EsrADo lr sÃo pluLo
SECRETARIA DE 6OVERNO
uNrlADE le comururcnçÃo

0s criténios acíma descritos serão entendidos conforme
conceituação que segue abaixo explicitada:

a) Consistência: qualidade de apnesentan coenência entre as par.tes
e o todo;

b) Pentinência: aquilo que concenne ao assunto desta licitação,
como delíneado no Bniefing;

c) Adequação: atendimento o mais perfeito possível, de fonma
onganizada, às necessidades e objetivos do óngão licitante.

d) Relevâncía: o que tem importância ou nelevo num contexto
detenminado;

e) Acuidade: qualidade de pencepção de modo eficaz, sutileza e

efi ciência;

f) Síntese: capacidade de resumin detenminado texto ou assunto,
consenvando a objetÍvidade e claneza do mesmo, bem como a

pnecÍsão de seu objeto.

6,2,2. A pontuação técnica de cada proposta connesponderá à soma

dos pontos atnibuídos aos quesitos.

aos necunsos
a tabela de

6.4.Para execução dos senviços, a licitante deverá possuin pnofissionais
qualificados em númeno suficiente ao desenvolvimento das atividades,
tendo em vista suas especificações qualitativas e quantítativas.

A qualificação técníca da equipe de pnofissionais da licitante sená
avariada com base na formação acadêmica e expeniência desses

6.5
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pnofÍssionais exclusivamente na ánea de comunícação publícitánia,
sendo que a compnovação devená ser feita pelo licitante, pon meio do

curricuLun vitae nesumido de cada pnofissional, devidamente
acompanhado dos documentos comprobatónios das qualificaçöes (formação
acadêmica e expeniência pnofíssional) neles consignadas, pon meio de

centificados, declarações de tomadones de serviço, canteina de

tnabalho, contnatos de pnestação de serviço ou qualquer outno
documento hábil, os quais devem ser apnesentados no oniginal ou por'

meio de cópia autenticada.

6.6, Esta qualificação técnica da equipe de pnofÍssionais
(exigida no quesito 2 supra) será avaliada e necebená
máximo 5 (cinco) segundo as tabelas abaixo:

do licitante
pontos de, no

Formação

Acadêmica

Sem Formação na
área

Superior
Incompleto

Superior
Completo

Pós-
graduação

Pontos ø L 2 3

Experiência
ProfissÍonal < 4 anos 4a8anos +8 a 12 anos > 12 anos

Pontos ø L 2 3

6.7 O valon final de pontos obtÍdos será dividido pelo númeno total de
profissionais apnesentados.

6.8 Fica estabelecido que a licitante que apnesentar a equipe mais
qualificada tecnicamente, com a maion soma de pontos, neceberá
pontuação máxima atribuída ao item cornespondendo a 05 pontos.

6,9. As demais licÍtantes recebenão pontuação pnoporcional à máxima.

6.Lø Os pnofissionais Índicados para fins de compnovação da capacidade
de atendimento devenão pantícipar da elabonação dos senviços
objeto deste edÍta1, admitida sua substituição por pnofissionais
de expeniência equivalente ou supenion, mediante comunicação
formal.

Pontuação. A pontuação de cada quesito connespondená à média
aritmética dos pontos atribuÍdos individualmente pelos membnos da

Subcomissão Técnica.

6.LL
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6.tL.t. A Subcomissão Técnica reavalianá a pontuação atnibuÍda a um

quesÍto ou subquesito sempne que a difenença entne a maior e a menon

pontuação for supenion a 2Ø% (vinte por cento) da pontuação máxima

do quesito ou do subquesito, com o fim de nestabelecer o equilíbnio
das pontuações atnibuídas, de confonmidade com os criténios
objetÍvos previstos neste Edital.
6,1-L.2, Persistindo a dÍfenença de pontuação pnevista após a

neavaliação do quesito ou subquesÍto, os membnos da Subcomissão

Técnica autones das pontuações consideradas destoantes devenão

negistnar em ata as nazões que os levanam a manten a pontuação

atnibuÍda ao quesito ou subquesito reavaliado, a qual sená assinada

pon todos os membros da Subcomissão Técnica e sená juntada aos autos

do pnocesso.

6,L1".3. A nota de cada licitante cornespondená à soma dos pontos dos

quesitos.

6.1L,4. Senão considerados mais bem classificados, na fase de

julgamento das Propostas Técnicas, os licitantes classificados que

obtiverem as quatno maiones pontuações.

6.1.2. DesclassÍficação. Sená desclassificada a Pnoposta Técnica que:

a) não atenden às exigências do presente Edital e de seus anexos;

b) não alcançan, no total, a nota míníma de 5Ø (cinquenta) pontos;

c) obtiven pontuação zero em quaísquen dos quesitos ou subquesitos a

que se nefenem os subitens 5.3.1- a 5,3.4,

6.L3. Criténios de desempate. Havendo empate entne duas ou mais Propostas

Técnicas, serão considenadas como mais bem classificados os licitantes
que tivenem obtido as maiones pontuações, sucessivamente, nos quesitos

conrespondentes aos subitens 5.3.1, 5,3.2,5.3.3 e 5.3.4 deste Edital.
Pensistindo o empate, a decisão será feita pon sonteio a sen realizado na

pnópnia sessão públíca pnevista no item 1,2.7 ou em ato público mancado

pela Comissão Julgadona da Licitação, cuja data sená divulgada na forma

do item 13.3 deste Edital e pana o qual senão convidados todos os

Iicitantes.

ir
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7. ELABORAçÃO DA PROPOSTA DE PREçOS

7.L. Conteúdo. O INVÓLUCRo ¡e 4 - PROPOSTA DE PREÇoS devená conter os

seguíntes documentos, todos assinados pelo nepnesentante legaI do

1icítante ou pon seu pnocunadon, juntando-se cópia do nespectivo

instnumento de pnocunação:

7.L.t. Declanação, em conformidade com o modelo do Anexo TT.2,

afinmando que a proposta foi elaborada de maneira independente e que

o licitante conduz seus negócios de fonma a coibin fnaudes,

corrupção e a pnática de quaisquer outros atos lesivos à

Administnação Púb1ica, nacional ou estnangeina, em atendimento à Lei

Fedenal ns 1'2.846/2ØL3 e ao Decneto Estadual ne 6Ø.LØ6/2Ø1,4.

7,1.2. Proposta de Pneços elaborada de acordo com o modelo do Anexo

II.1, apresentada nos seguintes tenmos:

a) em caderno único, em papel que a identífÍque, com suas

páginas numenadas sequencialmente e redigida em 1Íngua

pontuguesa, salvo quanto a expnessões técnicas de uso connente,

sem emendas ou nasunasj

b) datada, assinada na ú1tima página e nubricada nas demais,

pon quem, na fonma dos atos constitutivos da proponente,

detenha poderes de nepresentação;

c) quantificada de modo que os pencentuais a que se referem as

aIÍneas "a" e "b" do item 2 do Anexo II.1 não sejam superiones

a 4Ø% (quanenta pon cento).

7.2. Valídade da Proposta de Preços. Na ausência de indicação expnessa em

sentido contnánio no Anexo rr.1, o pnazo de validade da proposta de

preços será de 6Ø (sessenta) dias contados a pantin do úttimo dia
pnevisto pana o necebimento dos envelopes;

7.2.L. Antes de expinan a validade original da proposta, a Comissão

Julgadora da Licitação podená solicitar à pnoponente que declane a

sua intenção de pronnogan o pnazo pnevisto no item antenion. As

nespostas se fanão pon escnito, pnefenencialmente pon meio

eletnônico.
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7.2.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante
que aceitan pnonnogan a sua validade.

7 .3. As Pnopostas de Pneços não podenão impon condiçöes e deverão

limitan-se ao objeto desta Iicitação, sendo desconsideradas quaisquen

alternativas de pneço ou quaisquer outras condições não pnevistas no

Edital e nos seus anexos.

8. VALORAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS

8.L. Análise. As Pnopostas de Preços dos licitantes classificados no

julgamento das Pnopostas Técnicas senão analisadas pela Comissão

Julgadona da Licitação quanto ao atendimento das condições estabelecidas

neste Edital e em seus anexos.

8.2, Desclassificação. Sená desclassificada a Pnoposta de Pneços que

apnesentan pneços baseados em outna Pnoposta ou que contiven qualquen

item condicionante para a entnega dos serviços.

8.3. Valoração. Os quesitos a serem vaLorados são os integnantes do item

1 da Pnoposta de Preços do licitante, elabonada de acondo com o modelo do

Anexo II.1, ressalvado que, nos termos do ant.46r S le, da Lei fedenal

ne 8.666/tgg3, não sená aceito:
a) desconto infenior a 9Ø% (noventa pon cento) em nelação aos pneços

pnevistos na tabela do Sindicato das Agências de Pnopaganda do

Estado de São Paulo, a título de nessarcimento dos custos intennos

dos serviços executados pelo licitante, nefenentes a peças e ou

material cuja distribuição não lhe pnoponcione o desconto de agência

concedido pelos veÍculos de divulgação, nos tenmos do ant.11 da Lei

fedenal ¡e 4.68Ø/'J,965, com exceção do senviço de cniação, para o

qual o desconto sená de LØØ% (cem pon cento);

b) pencentual de honoránios superior a ø3% (tnês pon cento),
incÍdente sobne os preços de senviços especializados pnestados pon

fornecedones, refenentes ao planejamento e à execução de pesquisas e
de outnos instnumentos de avaliação e de genação de conhecimento

pentinentes à execução do contnato;

c) pencentual de hononáníos supenion a Ø3% (tr.ês por cento),
incidente sobre os preços de serviços especializados pnestados por
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fornecedones, nefenentes à pnodução e à execução técnica de peça e

ou matenial cuja distribuição não pnoporcione à licitante o desconto

de agência concedido pelos veÍculos de divulgação, nos tenmos do

ant. Lt da Lei fedenal ne 4.68Ø/1965;

d) pencentual de hononários supenion a ø3% (tnês pon cento),

incidente sobre os pneços de senviços especializados pnestados pon

fornecedones, neferentes à cniação e ao desenvolvimento de fonmas

inovadonas de comunicação publicitária destinadas a expandin os

efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias.
8.4, Pontuação. A pontuação da Pnoposta de Pneços sená apurada confonme a

metodología a seguir:

8.4.L. A Comissão Julgadona da Licitação calculará os pontos de cada

quesito a sen valorado, confonme a seguinte tabela:

HONORÁRIOS / DESCONTO PoNToS (P)

PencentuaL de desconto sobne os
dos senviços pnevistos na a1ínea
item 8.3.

custos
(taD do Pt=lrØxdesconto

Pencentual de hononánios incidentes sobne
os pneços dos senviços pnevistos na

alínea "b" do item 8.3.

P2=2,Øx(3,Ø
pnoposto)

Hononá nio

Pencentual de hononánios incidente sobne
os pneços dos senviços pnevistos na

aLínea "c" do item 8.3.

Hononá nioP3=2rØx(3,0
pnoposto)

Pencentual de hononánios íncidente sobne
os pneços dos senviços pnevistos na

alÍnea "d" do item 8.3.

Hononá nioP4 = 5rØ x (3,ø
pnoposto)

Pana efeito de cálculo dos pontos de cada licitante, os tenmos
'desconto' e 'hononánio' senão substituÍdos nas, fónmulas da coluna
pontos pelas nespectivas pencentagens constantes de sua planilha de
Preços SujeÍtos a Valonação, sem o símbolo .%,.

8.4,2. A pontuação de cada Pnoposta de preços connespondená à soma

algébrica dos pontos obtidos nos quesitos constantes da tabela
nefenida no item 8.4.t, como segue:
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P=PL+P2+P3+P4.

8.4.3. A Pr oposta de Preços que obtiven a maion pontuação será

considenada como a de menor pneço.

8,4.4. Se houven divergência entre o pneço expnesso em alganismos e

o expresso por extenso, a Comissão Julgadora da Licitação

considenaná o preço pon extenso.

8.5. Cnitérios de desempate. Se houven empate, sená considenada como de

menor pneço a Pnoposta que apresentar, sucessivamente:

a) o menon percentual de honorários refenentes à pnodução e à

execução técnica de peça e ou materíal cuja distnibuição não

proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos

veículos de divulgação, incidente sobne os pneços de serviços

especializados pnestados por fornecedores;

b) o menor pencentual de hononários incidente sobne os preços de

senviços especíalizados pnestados pon fonnecedones, nefenentes ao

planejamento e à execução de pesquisas e de outnos instnumentos de

avaliação e de genação de conhecimento pentínentes à execução do

cont rato;

c) o menor pencentual de hononánios incidente sobne os preços de

senviços especializados prestados por fornecedones, refenentes à

cniação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação

publicitánia destinadas a expandin os efeitos das mensagens, êffi

consonância com novas tecnologias;

d) o maior pencentual de desconto sobre os custos internos dos

serviços executados pelo licitante.

9. JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREçOS

9.L. Serão consídenados vencedones da etapa de julgamento final das

pnopostas os Ø4 (quatno) licitantes melhon classificados no julgamento da

Proposta Técnica e que, concomitantemente, tenham apnesentado Pnoposta de

Preços de valor menon, de acondo com o item 8.4.3 deste Edital.
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9.2. Se algum dos licitantes mais bem classificados na Pnoposta Técnica

não houven apresentado a Pnoposta de Preço de val"or menon e não concordan

em praticá-Io, a Comissão Julgadona de Licitação efetuaná com as demais

licitantes a negocíação pnevista no antigo 46, 5 1e, II, da Lei Federal

¡e 8.666/1"993 pana obten o menon pneço, obedecida a ordem de

classificação das Pnopostas Técnicas, até a obtenção do número de

agências de pnopaganda a senem contnatadas neste centame licitatório.
9,3. Ao licitante que não concondan em executan o objeto pelo valor da

menor Pnoposta de Pneços classificada não sená adjudicado o objeto do

centame licitatório, não the cabendo nenhum tipo de indenização pon pante

da Unídade Contnatante.

Tø. ENTREGA E FORMA DE APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

Lø,1,, Entrega. Os documentos de habilitação devenão sen entnegues à

Comissão Julgadona da l-icítação pelos licitantes classificados no

julgamento final das Pnopostas Técnicas e de Pneços, no dia, hona e local
previstos na convocação da sessão pública a sen nealizada pana esse fim.

LØ,L,L. O licitante classificado que não apresentar os documentos de

habilitação na sessão pública sená excluído do certame, exceto na

hipótese pnevista no item LL.5 deste Edital.
LØ,L,2. Os documentos de habilitação deverão estan acondicionados no

]NVÓLUCRO N9 5 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃo, que devená estan fechado

e nubricado no fecho, com a seguinte identificação:

INVÓLUCRO N9 5 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

CONCORRÊNCIA Ng 
-/2ø-.Documentos de habilitação

Nome empresanial e CNPI do Iicitante.

Lø,L,3.0 Invólucno ne 5 sená pnovidenciado pelo licitante e poderá

ser constituÍdo de embalagem adequada às característícas de seu

conteúdo, desde que invioláveI, quanto às infonmações de que trata,
até sua abertuna.

{' "-'i
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1,Ø.1.4. Os licitantes deverão apresentar fona do Invólucro ¡e 5 a

declanação de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação,
elabonada em confonmidade com o modelo constante do Anexo III.1.

Lø.2. CONTEúdO. O INVÓLUCRO N9 5 _ DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO dCVCrá

conter os seguintes documentos:

LØ.2.1. HabÍlÍtação jurídica
a) Registro empresanial na Junta Comercial, ho caso de empnesánio

individual ou Empnesa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contnato social atualizado e negistnado

na Junta Comencial, êfr se tnatando de socíedade empnesánia ou

coopenativa, devendo o estatuto, no caso das coopenativas, estan adequado

à Lei Fedenal ns L2.69Ø/2ØL2;

c) Documentos de eJ.eição ou designação dos atuaÍs admínistradores,

tnatando-se de sociedades empnesárías ou coopenativas;

d) Ato constitutivo atualizado e negistnado no Registro Civil de Pessoas

JurÍdicas, tratando-se de sociedade não empnesánia, acompanhado de pnova

da dÍnetoria em exercício;
e) Decneto de autorização, tnatanclo-se de sociedade empnesánia

estnangeira em funcionamento no PaÍs, e ato de negistno eu autonÍzação

pana funcionamento expedido pelo óngão competente, quando a atividade
assim o exigin;
f) Registno perante a entÍdade estadual da Onganização das Cooperativas

Brasíleiras, em se tnatando de sociedade cooper-ativa.

Lø.2.2. Regularidade físcal e trabalhista
a) Pnova de inscnição no Cadastno Nacional de

Ministénio da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscnição no Cadastno de Contnibuintes

Pessoas JurÍdicas, do

sede ou domicí1io do licitante, pentinente ao seu

compatÍvel com o objeto do certame;

c) Centificado de regulanidade do Fundo de Ganantia

(cRF - FGTS);

d) Centidão negatÍva, ou positiva com efeitos de

tnabalhistas (CNDT);

Municipal, nelativo à

namo de atividade e

pon Tempo de Senviço

30
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e) Certidão negativa, ou positíva com efeitos de negativa, de débitos

nelativos a Cnéditos Tnibutánios Federais e à Dívida Ativa da Uníão;

f) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do

Iícítante que compnove a negularidade de débitos tnibutários nelativos ao

Imposto sobne Senviços de Qualquen Natureza - ISSQN.

3-Ø,2.3. Qualificação econômico-financeíra

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extnajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa junídica ou do domicÍIio do

empresário indívidual;
4.1) Se o licitante fon coopenativa ou sociedade não empnesánia, a

centidão mencionada na aIÍnea "a" devená sen substituída pon

centidão cujo conteúdo demonstne a ausência de insolvência civil,
expedida pelo distnibuidon competente;

a.2) Caso o licitante esteja em necupenação judicial ou

extrajudicial, devená ser compnovado o acolhÍmento do plano de

necupenação judicial ou a homologação do plano de necuperação

extnajudicial, confonme o casoj

4.3) Se o licitante não fon sediado no Estado de São Paulo, as

centidões devenão vin acompanhadas de declanação oficial da

autonidade judiciánia competente, nelacionando os distnibuidones
guê, na Comanca de sua sede, tenham atnibuição pana expedin

centidões negativas de falências, de necupenação judicial- ou de

execução patrimonial.

b) Balanço patnimonial e demonstnações contábeis do último exencício

social, já exigíveis e apnesentados na fonma da lei, que compnovem a boa

situação financeina da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

ou balanços pnovisónios, podendo sen atualizados pon Índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (tnês) meses da data da apnesentação da

pnoposta:

b.L) o balanço patrimonÍaI deverá estan assinado por contadon ou pon

outno profissíonaI equivalente, devidamente negistnado no Conselho

Regional de Contabilidade;

j 31 
¡¡ì{



6OVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COVERNO

UNTDADE DE COTlUNICAçÃO

b.2) no caso de empnesa constituÍda no exercÍcio social vigente,

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstnações

contábeis nefenentes ao período de existêncía da sociedade;

b.3) as sociedades pon ações devenão apresentan as demonstnaçöes

contábeis publícadas de acondo com a legislação pertinente.

c) A comprovação da boa situação financeina da empresa a que se nefene a

a1ínea 'cb" sená avalíada de fonma objetiva pelos Índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência GenaI (SG) e Liquidez Cornente (LC), maiones que L

(um), nesultantes da aplicação das fónmulas ábaixo ao balanço

patnimonial:

Ativo Cinculante + Realizáve1 a Longo Pcazo
LG=

Passivo Cinculante + Passivo Não Cínculante

Ativo Total
SG

Passivo Cinculante + Passivo Não Cinculante

Ativo Cinculante
LC=

Passivo Cinculante

1,ø.2.4. QualifÍcação técnica

a) centificado de qualificação técnica de funcionamento de que trata a

Lei federal ne t2.232/2Øtø, ant. 4s e seu 5 1e, obtido perante o Conselho

Executivo das Normas-Padnão (CENP) ou penante entidade equivalente,

legalmente neconhecida como fiscalizadona e centificadona das condições

técnicas de agênciãs.

tØ.2.5. Declarações e outras comprovações

tø,2.5,L, Declanação subscrita pon nepresentante legal do Iicitante, em

confonmidade com o modelo constante do Anexo III.2, atestando que:

'i lì
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a) se encontna em situação negulan penante o Ministénio do Trabalho no

que se refene a obsenvância do disposto no inciso XXXIII do antigo 7.s da

Constituição FedenaI,. na fonma do Decneto Estadual ne. 42,9LL/L998;

b) não se enquadnam em nenhuma das vedações de par ticipação na lícitação
do item 2.2 deste Edital; e

c) cumpne as nonmas nelativas à saúde e segunança do trabalho, nos tenmos

do artigo 117, parágrafo único, da Constituição Estadual.

tØ.3. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação
3.ø.3.1. Forma de apresentação. 0s documentos necessários à habilitação
deverão ser acondicionados em cadenno único, ter todas as suas páginas

Iegíveis, numenadas e nubnicadas pon nepnesentante legal do Iicitante e

podenão sen apresentados em original, em cópia autenticada ou em cópia

simples que, à vista do original, será autenticada por membro da Comissão

Julgadona da Licitação na pnópnia sessão pública.

LØ,3,2. CAUFESP. Os intenessados cadastnados no Cadastno Unificado de

Fonnecedones do Estado de São Paulo - CAUFESP podenão infonman o

nespectÍvo cadastnamento e apnesentan no INVÓLUCRO Ne 5 - DOCUMENTOS DE

HABILITAçÃO apenas os documentos nel-acionados nos itens 1,Ø.2.1- a LØ.2,5

que não tenham sido apnesentados pana o cadastnamento ou guê, se

apnesentados, já estejam com os nespectivos pnazos de validade vencidos

na data de apresentação das pnopostas. A Comissão Julgadora da Licitação
diligenciará junto ao CAUFESP para afenin o cumpnimento dos nequisitos de

habilitação constantes do nespectivo cadastno.

tØ.3.3. Valídade das certidões. Na hípótese de não constan prazo de

validade nas certidões apnesentadas, a Comissão Julgadona da Licitação
aceitará como válidas as expedidas até 1,8Ø (cento e oitenta) dias

imediatamente anteniores à data da sessão pública pana entnega dos

envelopes e declarações complementares.

LØ.3.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contnatual venha a sen cumpnido

pon filial do 1ícitante., os documentos exigidos no item tø.2,2 deverão

sen apnesentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que

executaná o objeto do contnato.
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1"Ø.3.5. Isenções e imunÍdades. O licitante que se considenan isento ou

imune de tnibutos nelacionados ao objeto da licitação, cuja negularidade

fiscal seja exigida no pnesente Edital, deverá compnovan ta1 condição

medíante a apresentação de declaração emitida pela connespondente Fazenda

do domicÍlio ou sede, ou outra equivalente, na fonma da lei.

11. ANÁLrSE DOS DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO

L'J".L, Abertura dos ínvólucros. A Comissão Julgadora da Licitação abrirá o

TNVÓLUCRO N9 5 - DOCUMENTOS DE HABTLITAçÃO de todos os licitantes que o

apresentanem e julganá habilitadas as que satisfizerem integnalmente aos

requisitos de habilitação exigidos neste Edital.
1-1-.2. Veríficação das condições de panticipação. Como condição pnévia ao

exame dos documentos contidos no INVÓLUCRo No 5 - DocUMENToS DE

HABILITAÇÃ0, a Comissão Julgadona da Licitação venificaná o eventual

descumpnímento pelo licitante das condições de panticipação pnevistas no

item 2.2 deste Edital.
LL,2.L. Senão consultados os seguintes cadastnos:

LL,2,L.L. Sistema Eletnônico de ApIicação e Registro de Sanções

Administrativas - e-Sanções (http; / /www.esancoes.sp.gov.br);

LL.2.t.2. Cadastro Nacional de Empnesas Inídôneas e Suspensas -
CEIS (http: / /www. pontaltnanspanencia. gov. bnlceis) ;
1-L.2.L.3. Cadastno Nacional de Condenações CÍveis pon Atos de

Improbidade Administnativa e Inelegibilidade - CNIA, do

Conselho Nacional de Justíça
( http : / / www. cnj . j u s . bnlimpnobidade_adm/ con sultan_nequenído. php )

1,L,2,2. A consulta ao cadastno de que tnata o item 1,1,.2.1.3 sená

realÍzada em nome da pessoa junÍdica licitante e também de seu sócio

majonitánio, pon força do antigo L2 da Lei n" 8.429/!992, que prevê,

dentre as sanções impostas ao nesponsável pela prática de ato de

impnobidade administrativa, a pnoibição de contnatan com o Poder

Público, inclusive pon intenmédio de pessoa junídica da qual seja

sócio majoritánio. j
I

ìrof
jì. 

.. -- ....ij



6OVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE COVERNO

UNIDADE DE COTIUNICAçÃO

Lt,2.3 . Constatada a ausêncía de condições de participação, a

Comissão Julgador a da Licitação reputaná o licitante inabilitado.
11.3. AnáIise. A análise da habilitação sená feita a pantin do exame dos

documentos apnesentados pelo licitante no INVÓLUCRO N" 5 - DoCUMENToS DE

HABILITAÇÃO em face das exigências previstas no item 1Ø deste Edital.

tt.3.t. A Comissão Julgadona da Licitação podená suspender a sessão

pública para analisar os documentos apnesentados, mancando, na mesma

opontunídade, nova data e honánio em que netomaná os tnabalhos,

infonmando aos licitantes. Nessa hípótese, os documentos de

habilitação já nubnicados e os rNVÓLUCRoS N" 5 - DocUMENToS DE

HABILITAÇÃO ainda não abertos permanecerão em poder da Comissão até

que seja concluÍda a anáIise da habilitação.
t1-.3.2. Sená admitido o saneamento de ennos ou falhas nelativas aos

documentos de habilitação mediante despacho fundamentado da Comissão

Julgadona da Licitação, negistnado em ata e acessível a todos.

LL.3.2.1,. As falhas passÍveis de saneamento são aquelas

nelativas a sítuação fática ou jur'ídica pneexistente na data da

abertuna da sessão pública de entnega dos envelopes e

declanações complementanes, indicada no preâmbulo do Edital.
1,L,3,2,2, O desatendimento de exigências fonmais não essenciais

não ímportará no afastamento do licitante, desde que seja

possÍve1 o apnoveitamento do ato, observados os pr incÍpios da

ísonomia e do Íntenesse púbIico.

]-1..4. Regularídade flscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Não sená

exigida a compnovação de negulanidade fiscal e trabalhista pana a

habilitação de mícnoempresas, empnesas de pequeno ponte ou cooperativas

que preencham as condições estabelecidas no antigo 34 da Lei Fedenal n. e

l-L.488/2ØØ7. Entnetanto, será obnigatónia a apnesentação dos documentos

indicados no item IØ.2.2. deste Edital no INVoLUCRo N.e 5 - DOCUMENToS DE

HABILITAÇÃO, ainda que apnesentem alguma nestnição.

L1,.4,1, Sená assegunado o prazo de cinco dias úteis contados a

pantin do momento em que o licitante fon declanado vencedon do

centame pana negularização da negularidade fiscal e

ii !l
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tnabalhista. Este prazo, a cniténio da Comissão Julgadona da

Licitação, podená sen pnonrogado por igual peníodo.

LL,4,2, A não negulanização da negulanidade fiscal e

trabalhista no prazo indicado no item 1.1,.4.1 desde Edital

implicaná na decadência do direito à contnatação, sem prejuízo

da aplicação das sanções cabÍveis, sendo facultado à Comissão

de Licitação convocan os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, pana a assinatuna do contrato nas mesmas

condições constantes da proposta daquele que deixou de

negularizar a negulanidade fiscal e tnabalhÍsta, ou nevogan a

Iicitação.
1-1..5 . Licitaçâo fracassada. Na hipótese de inabilitação de todos os

licitantes, a Comissão Julgadona da Licítação podená fixar aos licitantes
o prazo de oíto dias úteis pana a apnesentação de nova documentação,

marcando-se nova data pana a sessão pública mediante publicação na

impnensa oficial.

12. PROCEDIMENTOS NAS SESSõES PÚBLICAS

1-2.t. Credenciamento. Após instalan cada sessão pública, a Comissão

Julgadona da Licitação procedená ao credenciamento dos nepresentantes dos

licitantes .

L2,t.L, 0 licitante poderá apnesentar- se à sessão pública por-

intenmédio de seu nepnesentante lega1 ou de pessoa devidamente

cnedenciada, mediante pnocunação com podenes específicos pana

intenvin em qualquen fase do procedimento licitatónÍo, inclusive
pana intenpon recunsos ou desÍstir de sua intenposição.

1'2.1,2. Os repnesentantes deverão identíficar-se exibindo documento

oficial de identificação, acompanhado do contnato social ou estatuto
em vigon, do ato de designação dos dínigentes e do instr.umento de

pnocunação, quando for o caso, e outnos documentos eventualmente

necessánios pana a verificação dos poderes do outongante e do

mandatár'io.

1-2.1..3. É vedada a nepresentação de mais de um licitante pon uma

mesma pessoa.
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12.L.4. Os nepnesentantes dos Iicitantes pnesentes poderão nomean

comissão constÍtuída de alguns entne eles para, em seu nome, toman

conhecimento e nubnican as propostas e os documentos de habilitação

nas sessöes públicas.

L2,1,5, A cniténio da Comissão Julgadona da Licitação, fica
dispensado o cnedencÍamento dos representantes dos licitantes quando

as sessões públicas forem nealizadas no mesmo dia.

1.2.2. Participação na sessão pública. A sessão ser'á pública e podená sen

assistida pon qualquen pessoa, mas somente sená admitida a manifestação

dos nepnesentantes devidamente cnedenciados pela Comissão Julgadona da

Licitação, na forma dos itens 1,2.1.1, a L2.L.4 deste Edital, não sendo

penmitidas atitudes desnespeitosas¡ guê causem tumultos ou perturbem o

bom andamento dos trabalhos.
12.3. Comissão Julgadora da Lícitação. Com exceção da análise e

julgamento das Pnopostas Técnicas, esta licitação sená pnocessada e

julgada pela Comissão Julgadona da Licitação.
1,2.3.L. É facultada à Comissão Julgadona da Licitação, em qualquer

fase deste centame, a pnomoção de diligência destinada a esclanecen

ou complementan a instrução do pnocesso licitatónio, vedada a

inclusão postenion de documento que devenia constan oníginalmente

dos invólucros destinados à apresentação da Pnoposta Técníca e da

Pnoposta de Pneços.

1-2,3.2. A Comissão Julgadona da Licitação deverá adotan os cuidados

necessánios para pnesenvan o sigilo quanto à autoria da via não

identificada do Plano de Comunicação Publicitánia até a abentura do

INVÓLUCRO N9 2 - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLTCITÁRIA (VIA

TDENTTFTCADA).

L2,3,3, A Comissão Julgadona da Licitação, pon solicitação expnessa

da Subcomissão Técnica, podená proceden à vistonia das instalações e

da aparelhagem que os 1Ícitantes classificados no julgamento das

Pnopostas Técnicas disponibilizanão pana a nealização dos senviços

objeto desta licitação.
L2.4. Subcomíssão Técníca. As Propostas Técnicas senão analisadas e

julgadas pon Subcomissão Técnica, composta pon 3 (três) membnos que sejam
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fonmados em comunicação, publicidade ou manketing ou que atuem em uma

dessas áreas.

12.4.1,. A escolha dos membros da Subcomissão Técnica dan-se-á pon

sonteio, em sessão púb1ica, entne os nomes de uma nelação que terá,
no mÍnimor 9 (nove) integnantes, pneviamente cadastnados nos autos

do pnocesso administnatÍvo que cuida desta licitação.
L2.4.2. A relação dos nomes referidos no item L2.4.1 deste EditaI

sená publicada pela Comissão Julgadona da Licitação no Diánio

Oficial do Estado, em pnazo não infenior a 1Ø (dez) dias da data em

que sená nealízada a sessão púbIica mancada pana o sorteio.
L2.4.3. O sonteio sená processado pela Comissão Julgadona da

Licitação de modo a ganantir o preenchimento das vagas da

Subcomissão Técnica, obedecido o disposto na parte final do 5 2e do

antigo IØ da Lei Fedenal ne L2.232/2øLø, ou seja, pelo menos 1/3 (um

tenço) dos íntegnantes da Subcomissão Técnica não podená manten

nenhum víncu1o funcional ou contratuaL dineto ou indineto com o

Estado de São Paulo ou entidades que integnem a sua administnação

indineta.

1-2,4,4, A nelação pnevista no item L2.4.L deste Edital contená,

separadamente, os nomes dos que mantenham e os dos que não mantenham

vínculo com o Estado de São Paulo ou entidades que integnem a sua

administnação indireta.
L2,4.5. Até 48 (quarenta e oito) honas antes da sessão pública

destinada ao sorteio, qualquen intenessado podená impugnar pessoa

integnante da nelação a que se nefere o item 12.4.1", mediante

apnesentação à Comíssão Julgadona da Licitação de justificativa pana

a exclusão.

12.4.6. Admitida a impugnação, o impugnado terá o dineito de absten-

se de atuan na SubcomÍssão Técnica, declanando-se impedido ou

suspeito, antes da decisão da autonidade competente.

12,4.7. A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação,

mediante decisão fundamentada da autonidade competente, implicará,
se necessánio, a elaboração e a publicação de nova 1ísta que não

contenha o nome ímpugnado
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L2,4,7,L. Será necessár io publican nova nelação se o número de

membnos mantídos depois da impugnação restan infenion ao mínimo

exigido no item 1-2.4.L.

12.4.7.2, Só sená admitida nova impugnação a nome que vien a

completan a nelação anterionmente publicada.

12.4.8. A sessão pública pana o sonteio sená nealízada após a

decisão motivada da impugnação, êfr data pneviamente designada,

ganantidos o cumpnimento do prazo mínimo pnevisto no item L2.4.2 e a

possibilidade de fiscalização do sorteio por qualquen interessado.

12.5. Sessões púbIicas. Serão nealizadas 4 (quatro) sessões públicas,

observados os procedimentos pnevistos neste Edital, das quais senão

Iavnadas atas circunstancÍadas dos atos e fatos dignos de negístro,
assinadas pelos membros da Comissão Julgadona da Licitação e pelos

nepnesentantes dos Iicitantes pnesentes.

t2,5.L, A Comissão Julgadora da Licitação e a Subcomissão Técnica,

conforme o caso, podenão relevar aspectos puramente formais nas

pnopostas e nos documentos de habilitação apnesentados pelos

licitantes, desde que não compnometam a Iisura e o car.áter

competitivo deste centame.

1,2.5.2, 0s integnantes da Subcomissão Técnica não poderão panticipar
das sessões de necebimento e abentuna dos invólucnos com as

Pnopostas Técnica e de Pneços.

L2.5.3. 0 julgamento das Pnopostas Técnicas, das Propostas de Pneços

e o julgamento final deste centame senão efetuados exclusivamente

com base nos criténios especificados neste Edital.
!2.5,4, Antes do aviso oficial do nesultado desta licitação não

senão fornecidas, a quem quen que seja, quaisquen informações

nefenentes à adjudicação do objeto ou à análise, avaliação ou

companação entre as pnopostas.

1,2.5,5, Qualquen tentatÍva de licítante influencian a Comissão

Julgadona da Licitação ou a Subcomissão Técnica no pnocesso de

julgamento das Pnopostas nesultaná na sua desclassificação.
L2.5.6. A Comissão Julgadona da Licitação podená alterar as datas ou

as pautas das sessões, ou mesmo suspendê-1as, em função do
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desenvolvimento dos tnabalhos, obedecidas as nonmas legais

aplicáveis.

L2.5.7 . Se os invólucnos dos licitantes desclassificados ou

inabilitados não pudenem ser devolvidos nas sessões públicas,

ficarão à disposição dos interessados pon 3ø (trinta) dias úteís

contados da homologação do certame licitatónio. Decornido esse pnazo

sem que sejam netinados, sená pnovidenciada a sua destruição.

L2.6. Primeira sessão pública

1.2.6.L. A primeina sessão pública sená nealizada no dia, hona e

local pnevistos no preâmbulo deste EditaI e terá a seguinte pauta

inicial:
a) cr"edencian os nepnesentantes dos licitantes, confonme

previsto no item L2.l- deste Edital;
b) neceben o rNVÓLUcRo Ne l- - pLANo DE coMUNrcAçÃo puBLrcrTÁRrA

(vrA NÃo TDENTTFTCADA), o rNVÓLUcRo Ns 2 - pLANo DE coMUNrcAçÃo

PUBLICITÁRIA (VrA IDENTIFICADA), o INVÓLUCRO Ne 3 - OUTROS

COMPONENTES DA PROPOSTA TÉCNICA C O INVÓLUCRO N9 4 - PROPOSTA

DE PREÇOS;

c) confenin se esses invólucnos for.am apnesentados em

confonmidade com as disposições deste Edital.
L2.6.2. O INVÓLUCRO NS L - PLANO DE cOMUNIcAçÃo PUBLIC]TÁRIA (VIA

NÃO IDENTIFICADA) só sená recebido pela Comissão Julgador.a de

Licitação se não:

a) estiven identificado;
b) apresentan manca, sinal, etiqueta ou outno elemento que

possibilite a identificação do licitante antes da abentuna do

INVÓLUCRO N9 2 - PLANO DE CoMUNIcAÇÃo PUBLICITÁRIA (VIA

IDENTIFTCADA);

c) estiven danificado ou deformado pelas peças, matenial e ou

demais documentos nele acondicionados de modo a possibilitar a

identificação do licitante antes da abertuna do Invólucno ne 2.

L2,6,3, Ante a oconnência de qualquer das hipóteses pnevistas nas

a1íneas "a", '(b" e ccc" do ítem 1.'2.6.2, a Comissão Julgadora da

Lícitação não necebená o INVóLUCRo Ne L - pLANo DE COMUNICAçÃo

î li'
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PUBLTCTTÁRÏA (vrA NÃo TDENTTFTCADA), o que também a impediná de

receben os demais invólucnos do mesmo Iicitante.
12.6.4. A primeina sessão pnosseguiná com a seguinte pauta básica:

a) nubnican, no fecho, sem abni-los, o INVÓLUcRo Ns 2 - PLANO

DE COMUNTCAÇÃO PUBLTCTTÁR]A (VrA TDENTTFTCADA) e o ÏNVÓLUCRO ne

4 - PROPOSTA DE PREÇOS, que penmanecenão fechados sob a guanda

e responsabilidade da Comissão Julgadora da Licitação, e

separá-Ios dos Tnvólucnos ne l- e ne 3j

b) netinan e nubnican o conteúdo dos INVÓLUCRoS Ne 1 - PLANo DE

coMUNrcAçÃo puaLrcrTÁRIA (vrA NÃo TDENTTFTCADA);

c) abnin os rNVÓLUcRoS Ne 3 - oUTROS CoMPoNENTES DA pRopOSTA

TÉCNICA e nubnican seu conteúdo;

d) colocan à disposição dos nepnesentantes dos Iicitantes, pana

exame e nubrica, os documentos contidos nos Invólucros ns 1 e

ns 3j

e) infonman que os Iicitantes serão convocados pana a próxima

sessão na fonma do item 13.3 deste Edital.
1-2,6,5, A Comissão Julgadona da Lícitação, antes do pr.ocedimento

pnevisto na alínea c'b" do item L2.6.4, adotaná medidas para evitan
que seus membnos e ou os nepresentantes dos licitantes possam, ainda

que acidentalmente, identifican a autoria de algum P1ano de

Comunicação Publicitánia.
L2.6.5.1, Sê, ao examinar e ou rubnicar. os conteúdos dos

InvóIucnos ne L e ne 3, a Comissão Julgadona da Licitação e ou

os representantes dos licitantes constatanem oconrências que

possibilitem, inequivocamente, a Ídentíficação da autonia do

Plano de Comunicação Publicitánia, a Comissão Julgadona da

Licitação desclassificará o licitante e ficaná de posse de

todos os seus invóIucnos até que expine o prazo pana necursos

neLativos a essa fase.

12,6.5.2. A Comissão Julgadona da Licitação não lançaná nenhum

código, sinal ou marca nos InvóIucnos ne 1 nem nos documentos

que compõem a via não identíficada do plano de Comunicação
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Publicitária, à exceção das nubricas mencionadas no item

12.6.4, a1Ínea "b" deste Edital.
L2,6.6. Abertos os InvóIucnos ne L e ne 3, os licitantes não podenão

desistin de suas pnopostas, a não ser por motivo justo, deconnente

de fato supenveniente, e aceito pela Comissão Julgadona da

Licitação.

]-2.6,7. Se os licitantes estiverem de acondo com as decisões tomadas

pela Comissão Julgadona da Licitação na pnimeina sessão, os

procedimentos de licitação terão continuidade em confonmidade com o

disposto no item L2.6.8 e seguintes. Se algum licitante manifestan

expressamente seu desejo de recorren das decisões tomadas, pêla

Comissão Julgadora da Licitação na pnimeina sessão, o resultado sená

divulgado na fonma do item 13.3, abr indo-se o pnazo pana a

intenposição de recunsos conforme disposto no item 13.4.

1.2.6,8. Não tendo sido intenposto necunso, tendo havido a sua

desistência ou, ainda, tendo sido julgados os recunsos interpostos,
senão adotados os seguintes pnocedimentos:

a) encaminhamento, pela Comissão Julgadona da Licitação à

Subcomissão Técníca, dos INVÓLUCROS Ne i. - pLANo DE CoMUNICAçÃO

PUBLICITÁRIA (VIA NÃO TDENTIFICADA);

b) aná1ise individual-izada e julgamento, pela Subcomissão

Técnica, das vias não identificadas do Plano de Comunicação

Publicitánia de acondo com os cniténios especificados neste

Edital;
c) elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à

Comissão Julgadona da Licitação, da ata de julgamento dos

Planos de Comunicação Publicitánia, de planilha com as

pontuações e de justificativa escnita das nazões que as

fundamentanam em cada caso;

d) encamÍnhamento, pela Comissão Julgadona da Licitação à

Subcomissão Técnica, dos INVÓLUCRoS Ne 3 - OUTRoS coMpONENTES

DA PROPOSTA TÉCNICA.;

e) aná1ise individualizada e julgamento, pela Subcomissão

Técnica, da Capacidade de Atendimento, do Repentónio e dos

{.^"r
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Relatos de Soluções de Pnoblemas de Comunicação, de acondo com

os cniténÍos especificados neste Edital;
f) elabonação e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à

Comissão Julgadona da Licitação, da ata de julgamento das

Propostas nefenentes à Capacidade de Atendimento, ao Repertónio

e aos Relatos de Soluçöes de Pnoblemas de Comunicação, de

planilha com as pontuações e de justificativa escrita das

nazões que as fundamentanam em cada caso.

12.6.9. Se alguma Pnoposta Técnica fon desclassÍficada com base no

item 6.12 deste Edital, a Subcomissão Técnica atribuirá pontuação a

cada quesito ou subquesito, confonme as regnas previstas neste

Edital, e lançaná sua pontuação em planí1has que ficarão

acondicionadas em envelope fechado e nubricado no fecho pelos

membnos da Subcomissão Técnica até que expine o prazo pana

intenposição de necunsos nelativos a essa fase.

1,2.6.1Ø. As planilhas pnevistas nas aIíneas "c" e 'cf" do item L2.6,8

contenão, nespectivamente, as pontuações que cada membno da

Subcomissão Técnica atnibuin pana cada subquesito do Plano de

Comunicação Publícitánia, bem como as pontuações atnibuÍdas pana os

quesítos "Capacidade de Atendimento", "Repertório" e "Relatos de

SoIuções de Pnoblemas de Comunicação" de cada licitante.
Segunda sessão pública

1-2.7.1. Após neceben as atas de julgamento das Propostas Técnicas,

contidas no INVÓLUCRO N9 1 - PLANO DE CoMUNICAçÃO PUBLICITÁRIA (VIA

NÃO TDENTIFICADA) e no INVÓLUCRO Ne 3 - OUTROS COMPONENTES DA

PROPOSTA TÉCNICA, bem como as respectivas planilhas de julgamento e

demais documentos elabonados pela Subcomissão Técnica, a Comíssão

Julgadona da Licitação convocaná os licitantes, na fonma do item

L3.3 deste Edital, pana participar da segunda sessão púb1ica, com a

seguinte pauta básica:

a) cnedenciar os repnesentantes dos licitantes, confonme

pnevisto no item 12.1- deste Edital;
b) abrir os rNVÓLUcRoS Ne 2 - pLANo DE coMUNrcAÇÃo puBlrcrrÁRrA

(VIA ]DENTIFICADA);

!ir
:43 i,ìi,i, 

. - "-*i:



.."#*

W
6OVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE 6OVERNO
UNTDADE DE COIIUNICAçAO

c) cotejar as vias não identificadas com as vias identificadas
do Plano de Comunicação Publícitánia, pana identificação de sua

autonia;

d) elabonan planilha genal com as pontuações atribuídas a cada

quesito de cada Proposta Técnica;

e) proclaman o nesultado do julgamento geral da Pnoposta

Técnica;

f) em caso de empate, nealizan o sonteio, na forma do pnevisto

no item 6.1.3;

g) infonman que o nesultado do julgamento geral das Pnopostas

Técnícas será publicado na fonma do item 13.3, com a indicação

dos proponentes classificados e dos desclassificados, em ordem

decnescente de pontuação, abnindo-se pnazo pana intenposição de

necurso, confonme disposto no item 1-3.4.

L2.7,2. AIém das demais atnibuições pnevistas neste Edital, cabená à

Subcomissão Técnica manifestar-se em caso de eventuais necunsos de

licitantes, nelativos ao julgamento das Propostas Técnicas, caso

solicÍtado pela Comissão Julgadona da Licitação.
L2.8. Terceira sessão pública

L2.8.t. Não tendo sido interposto necunso, tendo havido a sua

desistência ou, ainda, tendo sido julgados os recursos intenpostos,

a Comissão Julgadona da Licltação convocaná os licitantes, na fonma

do item 13.3 deste Edital, para participan da tenceina sessão

públíca, com a seguinte pauta básica:

a) credencian os representantes dos licÍtantes, confonme

pnevisto no item 12.1 deste Edital;
b) abnir os INVÓLUCRoS ne 4 - pROpoSTA DE PREÇOS, cujos

documentos serão rubnicados pelos membnos da Comissão Julgadona

da Licitação e pelos nepnesentantes dos lÍcitantes presentes;

c) colocan à disposição dos representantes dos licitantes, pana

exame, os documentos integnantes dos INVÓLUCROS ne 4 - PROPOSTA

DE PREÇOS;

d) analisan se as Propostas de Pneços fonam elabonadas de

acondo com os cniténios especificados neste Edital;
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e) identifican a pnoposta de menon pneço e dan conhecimento do

nesultado aos nepnesentantes dos licitantes pnesentes;

f) efetuar com os Ø4 (quatro) Iicitantes mais bem classificados

na fase da Pnoposta Técnica - caso não tenham apnesentado a

Pnoposta de menon pneço - a negociação prevista na Leí fedenal

¡e 8.666/L993, ant. 46, 5 1e, inciso II, tendo como neferência

a proposta de menon pneço entne os licitantes cLassificados;

g) na falta de êxito na negociação mencionada na alÍnea "f",
negocian sucessivamente com os demais licitantes classificados

até a consecução de acondo pana a contnatação;

h) declanan vencedonas do julgamento final das Pnopostas

Técnicas e das Pnopostas de Preços as Ø4 (quatno) licitantes
mais bem-classificadas na Pnoposta Técnica que tivenem

apresentado a Pnoposta de menor preço ou que concondarem em

pnaticar o menon pneço entre as pnopostas apnesentadas pelos

licitantes classíficados;
i) infonman que o nesultado do julgamento da Pnoposta de Pneço

e do julgamento final das propostas sená publicado na fonma do

item 13.3 deste Edital, com a indicação da ondem de

classificação, abrindo-se pr azo para inter.posição de necunso,

confonme disposto no item L3.4.

L2.8.2. Senão objeto da negociação pnevista nas alÍneas Kf" e "g" do

ítem L2.8.1 apenas os pneços sujeitos a valonação integnantes da

Pnoposta de Pneços. Os percentuais de que tratam os incisos "I. a" e

'(II" do Panágnafo Quinto da Cláusula Décima da minuta de contnato

(Anexo IV) connesponderão aos percentuais estabelecidos pelos

própnios licitantes vencedores em suas Propostas de Pneços, nas

declarações a que se referem, nespectivamente, as a1Íneas "a" e rrb"

do item 2 do modelo da Pnoposta de Preços (Anexo,II.1).
1-2.9. Quarta sessão pública

1-2.9,1. Não tendo sido intenposto recunso, tendo havido a sua

desistência ou, ainda, tendo sido julgados os necunsos intenpostos,

a Comissão Julgadora da Licitação convocaná os Iicitantes, na fonma
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do item 13.3 deste Edital, para participan da quanta sessão pública,

com a seguinte pauta básica:

a) cnedencian os repnesentantes dos licitantes, conforme

pnevisto no item 12.1- deste Edital;
b) neceber a declanação de pleno cumpnimento dos nequisitos de

habilitação e abnin os INVÓLUCRoS Ne 5 - DoCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO, cujos documentos senão rubricados pelos membros da

Comissão Julgadona da Licitação e pelos nepnesentantes dos

licitantes pnesentes;

c) analisan a confonmidade dos documentos de habilitação com as

condÍções estabelecidas neste Edital e na legislação em vigon;

d) colocar à disposição dos nepnesentantes dos licitantes, para

exame, os documentos integrantes dos INVÓLUCROS Ne 5 -
DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO.;

e) infonmar o nesultado da habilitação e esclanecen que a

nelação dos pnoponentes habilitados e inabilitados, bem como a

indicação dos licitantes vencedones deste certame licitatório,
sená publicada na fonma do item 13.3 deste Edital, abnindo-se

plazo de 5 (cinco) dias úteis para intenposição de recurso,

confonme disposto no ant . 'J.Ø9 , I, 'a' da Lei Federal ¡e

8.666/L993.

t2.9.2. 0s documentos nelativos aos licitantes que optanem pon

compnovar a habilitação pon meio do CAUFESp senão impressos e

rubnicados pelos membnos da comissão Julgadora da Licitação e peros

nepnesentantes dos licitantes, sendo após juntados ao pnocesso com

os demais documentos apnesentados pelo nespectivo licitante.

13. RESULTADO, RECURSoS, ADIUDICAçÃO e UOMOLOGAçÃO

L3.1. Resultado. Serão considenados vencedores do centame Iícitatónio os

Ø4 (quatno) ricitantes vencedones da etapa de jurgamento finar das

propostas, de acondo com o item 9,1 deste Edital, que tiverem cumprido

todos os nequisitos de habilitação.
13.L.L. O nesultado final do centame sená publicado na imprensa

oficial. Senão considerados desde logo intimados os licitantes cujos
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nepresentantes credenciados estivenem pnesentes na sessão púb1ica em

que o nesultado fon pnoclamado pela Comissão Julgadona da Lícítação,

hipótese em que a intimação constaná da nespectíva ata.

L3.I.2. Os licitantes ausentes senão intimados do nesultado pela

publicação no Diánio Oficial do Estado.

L3.2. Adjudicação. A adjudicação será feita considenando a totalidade do

obj eto .

L3.3. Divulgação dos atos lícitatórios. Ressalvados os atos e decisões

cuja publicação no Diário Oficial do Estado seja obrigatória, todas as

demais infonmações nefenentes a esta licitação poderão sen divulgadas, a

criténio da Comissão Julgadora da Licitação:
a) nas sessões de abentuna de invólucnos;

b) no Diánio Oficial do Estado;

c) pon qualquen outro meio que penmita a compnovação inequívoca do

recebimento da comunicação pelos licitantes.
1-3.4. Recursos. Os atos pnaticados pela Comissão Julgadona da Licitação
nas diversas fases do pnesente centame podenão sen impugnados pelos

licitantes medíante a intenposição rle necunso no prazo de cinco dias

úteis, a contan da intimação do ato ou da lavratuna da ata, conforme o

caso.

t3,4,1. Os necunsos devem ser pnotocolados na sede da Unidade

Contratante, no endeneço indicado no preâmbulo deste Edital.
L3.4.2. Não serão conhecidos os necunsos intempestivos ou que

estivenem desacompanhados das nespectivas nazðes de fato e de

díneito.
1-3,4.3. A interposição do recunso será comunicada aos demais

licitantes, os quais podenão apnesentan contnannazões no pîazo de

cinco dias úteis.
13.4.4. O necunso sená dinigido à autonidade supenior por intenmédio

da que pnaticou o ato neconnido, a qual podená neconsidenan sua

decisão no pnazo de cinco días úteis ou, nesse mesmo pîazo, fazê-Io
subin devidamente infonmado.

1-3,4,5. O recunso da decisão que julgar as pnopostas ou que nesolven

sobne a habilitação dos licitantes terá efeito suspensivo. A

ì,
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autonidade competente, motivadamente e presentes nazões de interesse

público, poder'á atnibuír efícácia suspensiva aos necursos

intenpostos nos demaís casos.

13.5. Homologação e adjudícação. Tnansconnido o p"azo necunsaL sem

interposição de necunsos ou, uma vez decididos os necunsos intenpostos, a

Comissão Julgadona da Licitação elabor ará o nelatónio nelativo ao

aspecto-técnico publicitánío, a que alude o ar tigo 8e, inciso III, do

Decreto Estadual ne 52,Ø4Ø/2Øø7, e o encaminhaná à autonidade competente.

À vista do nelatónio, e desde que constatada a negulanidade do

procedimento 1icítatónio quanto ao aspecto técnico-publicitánio, será

homologado o nesultado do certame e adjudicado o objeto aos licitantes
vencedones, pubticando-se os atos no Diánio Oficial do Estado.

14. CONTRATAçÃO

L4.L. Celebração do contrato. Após a homologação, as adjudicatárias serão

convocadas pana assínan o tenmo de contnato, cuja minuta constitui o

Anexo IV deste Edital.
1.4.1,.1. O pîazo de comparecimento para a assinatuna do tenmo de

contnato sená fixado pela Unidade Contnatante no ato de convocação e

podená sen pnonnogado mediante solicitação justificada pela

adjudicatánia e aceita pela Unidade Contnatante.

1.4,1,,2. Alternativamente, a cníténio da Unidade Contnatante, o tenmo

de contnato podená ser encaminhado para assinatuna da adjudicatária

mediante connespondência, com aviso de necebimento, ou meio

eletnônico, com confirmação de leitura. O tenmo de contnato deverá

sen assinado e devolvido no pnazo fixado pela Unidade Contratante, a

contan da data de seu necebimento.

t4,L.3. Haverá um único instnumento de contrato a sen assinado pelas

ø4 (quatno) adjudicatárias, que executanão individualmente os

serviços que thes fonem atnibuÍdos, mediante ondens de senviços

específicas a senem expedídas pela Unidade Contnatante, nos tenmos

do antigo 2et S4e da Lei Fedenal ¡e 12,232/2ØLø, nespondendo, cada

qual, pelos respectivos tnabalhos.
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L4,2, Manutenção das condições de habilitação. Se, pon ocasião da

celebração do contnato, algum dos documentos apnesentados pela

adjudicatánia pana fins de compnovação da negularidade fiscal ou

tnabalhista na etapa de habilitação estiven com o pnazo de validade

expÍnado, a Unidade Contnatante venifícaná a situação por meio eletnônico

e centificaná a negularidade nos autos do pnocesso, anexando ao

expediente os documentos compnobatónios, salvo impossibilidade

devidamente justificada. Se não fon possÍve1 a atualização pon meio

eletrônico, a adjudicatánia será notificada pana compnovar a sua

negulanidade fiscal e trabalhista no pnazo de dois dias úteis, sob pena

de a contnatação não se nealizar.
14.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição pana a celebnação do contrato,
bem como pana a nealização dos pagamentos dele deconnentes, a

inexistência de negistros em nome da adjudicatánia no "Cadastno

fnfonmativo dos Cnéditos não Quitaios de Óngãos e Entidades Estaduais

CADIN ESTADUAL". Esta condição sená considerada cumpnida se a devedona

compnovar que os respectivos negistnos se encontram suspensos, nos termos

do artigo 8e, 55 1e e 2e, da Lei Estadual ns L2.799/2ØØ8.

L4.4. Indicação de gestor - cooperativas. A indicação de geston

encannegado de nepnesentan a adjudicatánía com exclusivÍdade penante o

contratante, caso se trate de sociedade cooperativa, constitui condição

para a assinatuna do contnato.

14.5. Regularlzação fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. A

negulanização da negularidade fiscal e trabalhista da micnoempnesa,

empnesa de pequeno porte ou coopenativa nas condições do antigo 34, da

Lei Fedenal n.e 1L.488/2øØ7 que tenha sido habilitada com nestnições, nos

tenmos do ítem 11.4 deste Edital, constitui condição pana assinatuna do

contnato.

L4,6. Celebração frustnada. A ausência de assinatuna do contnato dentno

do pnazo estabelecido pela Unidade Contnatante, bem como o descumpnimento

das condíções de celebnação pnevistas nos itens 1,4.2 a L4.5, caractenizam

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatánia
faltosa às sanções pnevistas neste Edital e demais nonmas pentinentes.

Neste caso, a Unidade Contnatante podená convocan outno licitante pana
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celebnan o contnato, desde que respeitada a ondem de classificação e

mantidas as mesmas condições da proposta daquele que deixou de assinar o

contnato.

15. GARANTIA DE EXECUçÃO CONTRATUAL

15.1. Garantia. Após a adjudicação do objeto do centame e até a data
da contratação, a licitante vencedora deverá prestan ganantia de
execução correspondente a Ø1% (um pon cento) do vaLon da contnatação.

15.1.1. A não prestação da ganantia de execução equivale à necusa
injustificada pana a assinatuna do contnato, canactenizando
descumpnimento total da obnigação assumida e sujeitando a licitante
vencedora às sanções pnevistas neste Edital e demais nonmas
pentinentes.

15.2. Modalidades. A adjudicatánia podená optan pon uma das seguintes
modalidades de ganantia:
t5.2.1. Dinheiro. A ganantia em dinheino devená sen efetuada mediante
depósito bancánio em favon da Unidade Contnatante no Banco do Bnasil,
em conta que contemple a conneção monetária do valon depositado.
L5.2.2. Títulos da dÍvida púbtica. Senão admitidos apenas títulos da

dívida púb1ica emitidos sob a fonma escnitunal, mediante negistno em

sistema centnalizado de liquidação e de custódia autonizado pelo Banco
Central do Bnasil e avaliados pelos seus valores econômicos, confonme
definido pelo Ministério da Fazenda,
15.2.3. Fiança bancánía. Feita a opção pela fiança bancánia, no
instnumento devená constan a nenúncia expnessa do fiador aos
benefícios do antigo 827 do Código Civil.
15.2.4. Seguro-ganantia. A apólice de seguno-ganantia somente será
aceita se contemplan todos os eventos indicados no item L2.3 do
Edital. Caso taI cobentuna não conste expnessamente da apóIice, a

adjudicatánia podená apnesentan declanação finmada pela segunadora
emitente afirmando que o seguno-ganantia apnesentado é suficiente pana
a cobertuna de todos os eventos indicados no item 12.3 do Edital.

1-5.3. Cobentuna. A ganantia de execução assegunaná, qualquen que seja
a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.3.1. pnejuÍzos
objeto do contrato;
1-5.3.2. pnejuízos
de culpa ou dolo
contnato;

advindos do inadimplemento total ou pancial do

dinetos causados à Unidade Contratante decorrentes
da contnatada dunante a execução do objeto do
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L5.3.3. multas, monatónias e compensatónias, aplicadas pela Unidade
Contnatante à contnatada na forma do item 13 deste Edital; e

15.3.4. obrigações tnabalhistas e pnevidenciánias de qualquer natuneza
não adimplidas pela contnatada, quando couben.

'J,5.4. Não senão aceitas ganantias que incluam outras isenções de

nesponsabilidade que não as seguintes:
t5.4.L. Caso fortuito ou fonça maion;
15.4.2. Descumpnimento das obnigações pela contnatada deconnentes de

atos ou fatos imputáveis exclusivamente à Unidade Contratante.

L5.5. Validade da ganantia. A validade da ganantia, qualquen que seja
a modalidade escolhida, devená abnangen um peníodo mínimo de tnês
meses após o término da vigência contnatual. A ganantia deve asseguran
a cobentura de todos os eventos oconnidos dunante a sua validade,
ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contnatante após
expinada a vigência do contnato ou a validade da ganantia.

L5.6. Readequação. No caso de altenação do val-on do contrato ou
pnonnogação dos pnazos de execução, a ganantia devená sen neadequada
nas mesmas condições. Se o valon da ganantia fon utilizado total ou
pancialmente pana o pagamento de qualquen obrigação, a contnatada
devená efetuan a nespectiva neposição no prazo máximo de 1Ø (dez) dias
úteis, contados da data em que fon notificada pela Unidade Contnatante
pana fazê-1o.

1-5.7. Extinção. Decorrido o pnazo de validade da garantia, e desde que
constatado o cumprimento integnal de todas as obnigações contnatuais,
esta sená considenada extinta com a devolução da apólice, da carta-
fiança ou com a autonização concedida pela Unidade Contnatante pana
que ä contnatada nealize o levantamento do depósito em dinheino.

16. SANçõES ADMTNTSTRATIVAS

L6.L. Espécies. A pessoa fÍsica ou junÍdica que pnaticar os atos
previstos nos antigos 86 a 88 da Lei Fedenal ne 8,666/1993 ou nos antigos

8Ø a 82 da Lei Estadual ¡e 6.544/1989 ficaná sujeita à aplicação das

seguintes sanções:

L6.t,L, Adventência pon faltas 1eves, assim entendidas aquelas que

não acannetem pnejuÍzos significativos pana a Unidade Contnatante;

L6,L.2. Multa, nos tenmos do Anexo VII deste Edital;
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L6.1,.3 . Suspensão temponánia de panticipação em Iicitação e

impedímento de contnatan com a Administnação Pública estadual, pon

prazo não superior a dois anos;

t6.L.4. Declanação de inidoneidade pana licitan ou contnatar com a

Administração Púb1ica fedenal, estadual ou municipal, enquanto

perdurarem os motivos detenminantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a pnópnia autonidade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempne que a contratada nessancin os

prejuÍzos causados e após deconnído o p"azo da sanção do item

L6.1.3.

í:6,2, Autonomia. As sançöes são autônomas e não impedem que a Unídade

Contratante nescinda unilatenalmente o contnato e, ganantidos o

contnaditónio e ampla defesa, aplique as demais sanções eventualmente

cabíveis.

L6.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contnatante devem sen

negistradas no Cadastno Unificado de Fonnecedones do Estado de São Paulo

- CAUFESPT ho Sistema Eletrôníco de Aplicação e Registro de Sanções

Administrativas - e-Sanções (httpz//www.esancoes.sp.gov.bn), e no

Cadastno Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS

(http; / /www. pontaltnanspanencia. gov. brlceis).
1-6.4. Descontos. A Unidade Contnatante podená descontar dos pagamentos os

valones correspondentes às multas que eventualrnente fonem aplicadas à

contnatada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital,
seus anexos ou no termo de contnato.

L6.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que

atentem contna o patnimônio público nacional ou estrangeino, contr.a

pnincípios da Administração Públíca, ou que de qualquen forma venham a

constituin fnaude ou conrupção, dunante a licitação ou ao longo da

execução do contnato, sená objeto de instauração de processo

administnativo de responsabilízação nos tenmos da Lei Fedenal ¡e

L2,846/2ØL3 e do Decneto Estadual ¡e 6ø,tØ6/2ø14, sem prejuízo da

aplicação das demais sanções administnativas cabíveis.
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L7. OBRIGAçõES DAS PARTES, REMUNERAçÃO, PAGAMENTO, FISCALIZAçÃO E

AVALIAçÃO DOS 5ERVIçOS

17,1. Remissão ao contrato. As obnigações das pantes, bem como as nonmas

aplicáveis à nemunenação e aos pagamentos, estão pnevistas no tenmo de

contnato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IV.

L7.2. Fiscalização. A Unidade Contratante nomeaná um geston e um

substituto pana o acompanhamento da execução dos serviços, os quais

devenão negÍstnan, em nelatório específico pana cada Contnatada, todas as

ocorrências, deficiências ou falhas porventuna constatadas, e ter'ão

podenes, dentne outros, para notificá-1as, com vista à imediata corneção

das irnegularidades venificadas nos tnabalhos que thes tenham sido

cometidos por meio da ondem de senviço a que se refere o item 1'4,1.3

deste Edital.
t7 .3. AvalÍação dos servíços de publicidade. A Unidade Contnatante

avalianá bÍmestnalmente os senviços pnestados pelas contratadas pon meio

do fonmulánio "Ava1Íação Bimestral de Agência de Propaganda", que

constitui o Anexo V do Edital.

18. IMPUGNAçOES AO EDITAL

L8.L. Prazo. Qualquen pessoa podená impugnan os tenmos deste Edital,
devendo pnotocolan a petição no endeneço indicado no pneâmbuIo em até

cinco dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de entnega

dos InvóIucnos ne 1 a ¡e 4. As impugnações não suspendem os pnazos

previstos no Edital.
18,2. Decisão. As impugnações senão decídidas pela ComÍssão Julgadona da

Licitação em até tnês dias úteis, contados do pnotocolo.

1.8.2.1. Acolhida a impugnação contna o Edital, será designada nova

data pana nealização da sessão pública, se for o caso.

t8.2.2. As nespostas serão juntadas ao pnocesso administrativo e

ficarão disponÍveis para consulta pon qualquen intenessado.

L8.3. Aceitação tácíta. A ausência de impugnação implÍcará na aceitação

tácÍta, pelo licitante, das condições pnevistas neste Edital e em seus

anexos, em especial no Bniefing e na minuta de tenmo de contnato.
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19. DISPOSIçÕES GERAIS

19.1. Interpretação. As nonmas disciplinadonas desta licítação senão

intenpretadas em favon da ampliação da dÍsputa, nespeitada a igualdade de

opontunidade entne os Iicitantes, desde que não compnometam o interesse

público, a finalidade e a segunança da contratação.

L9,2. Omissões. 0s casos omissos senão solucionados pela Comissão

Julgadona da Licitação.

19.3. Publicidade. A publicidade dos atos pentinentes a esta 1icítação

será efetuada mediante publicação no Diánio Oficial do Estado.

1,9,4. Foro. Sená competente o foro da Comanca da capital do Estado de São

Paulo pana dirimir as questões deconnentes desta licitação não nesolvidas

na esfena administnativa.

l-9.5. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I - Bniefing

Anexo II - Modelos para o INVÓLUCRO ns 4 - PROPOSTA DE PREçOS

Anexo II.1- - Modelo de pnoposta de pneço.;

Anexo II.2 - Declaração de elaboração independente de

pnoposta;

Anexo III - Modelos para o INVÓLUCRO Ne 5 - DOCUMENTOS DE

HABILITAçÃO

Anexo III.l- - Declaração de Pleno Cumpnimento dos Requisitos

de Habilitação;

Anexo III. 2 - Declanação a que se refere o item 1.ø.2.5.L do

Edital;
Anexo IV - Minuta do contnato;

Anexo V - Avaliação bimestnal da agência de pnopaganda contratada;

Anexo VI - Manual de seleção interna de agência de pnopaganda

contratada;

Anexo VII- Reso1ução SGGE-68, DE

São Paulo, 29 de

7 -Lø-L999 .

neino de 2Ø21.

EDUARDO

Responsável pela Uni
NALI
e de Comunicação

ìiì
js+T
r:ì



6OVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARÏA DE GOVERNO

UNIDADE DE COIIUN]CAçÃO

ANEXO I

BRIEFING

EXERCICIO CRIATIVO: PANDEMIA - COVID-19: NOVOS HABITOS

L. INTRODUçÃO

0 presente briefing consiste,em infonmações destinadas às agências

de propaganda panticipantes do pnocedimento licitatónio a sen nealizado

pelo ESTADO DE SÃO PAULO, Gabinete do Govennador, e este pela UNIDADE DE

COMUNTCAÇÃO DA SEcRETARIA DE GOVERNo, cujo objeto é a contnatação de

prestação de senviços de publicidade.

As infonmações a seguin têm como objetivo apnesentan tanto a

SECRETARIA DE GOVERNO como a UNICOM, esta na qualidade de óngão centnal

do SICoM - SISTEMA DE CoMUNICAçÃo Do ESTADO DE SÃo PAULo, seus pnincipais

objetivos e atribuições.

2. O CLIENTE

O Decneto ne 61.ø36/2øL5, onganiza a Secnetaria de Governo, que é

nesponsáve1 pon coondenan os pnojetos, obras e serviços estaduais de

grande impacto à população em integnação com todas as secnetarias,
empnesas e fundações do Govenno. A anticulação estnatégica no

desenvolvimento das po1Íticas públicas estaduaÍs é impnescindíveI para

alcançan os objetivos detenminados pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei

0rçamentánia AnuaI. Estimulan um dinâmico e pnodutivo nelacionamento

entne os óngãos é função da Secnetania de Governo, que engloba dentno de

suas atnibuições o acompanhamento das ações estnatégicas. Inovação e

gestão eficiente são os desafios constantes de todo o Govenno.
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A Unidade de Comunicação é vinculada à Secnetanía de Governo,

sendo a responsável pela prestação do necessánio suporte técnico-

administrativo e financeiro, confonme disposto no antÍgo 12 do Decneto ne

64.ø6I/2Ø19, decneto este que onganiza a Unidade de Comunícação.

Assim, a Unidade de Comunicação, o cliente desta licitação, tem

por principal função, dentne outnas, desempenhan o papel de óngão centnal

do SICOM - Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo, o

qual foi onganizado inicialmente por meio do Decneto estadual ¡e

43.834/L999, postenionmente altenado pelo Decreto estadual ¡e 52.Ø4Ø, de

Ø7 de agosto de 2ØØ7, Decreto estadual ne 57.ØØ6 de 2Ø de maio de 2Ø1.1 e

Decneto estadual ns 57.477 de 31- de outubno de 2Øtt, que estabelecenam as

dinetnizes para o seu funcionamento.

Refenido Sistema foÍ onganizado para atingir seus pnincipais

objetivos, confonme disposto no Decneto estadual ne 52,Ø4Ø/2ØØ7, bem como

pelas altenações dadas pelo Decreto estadual ne 64.Ø6t/2ØI9:

Artigo 5e - O orgão centraL e os órgãos setoriaís do
Sístema de Comunicação do Governo do Estado de Sõo PauLo - STCOM
pLanejarão e executarão suas atívídades de acordo com o
estabeLecido neste decreto e no decreto de organízaçõo dø Unidade
de Comunicação, do Gabinete do Governodor, objetivando, en
especíaL:

I - dífundir ampLamente informações sobre os direítos
dos cidadãos e os serviços púbLicos coLocados a disposição dos naís
diversos segmentos sociais;

II - divuLgar, de forma cLara e objetiva, os projetos e
ações desenvoLvidos peLo Estado nas díversas areas de interesse da
socíedade, de naneíra a faciLitar seu entendimento;

III - estimuLar a sociedade a partícipar do debate e do
aprimoramento das poLíticas púbLícas do Estado;

IV - atender às necessidades de ínfornações
operacionais e mercadoLógicas de cLientes e usuóríos das entidades
da Adminístração Indíreta que prestam serviços ao púbLico;

V - contempLar a sobriedade e a transparência dos
procedimentos na área;

VI-garantiraeficiêncíaearacionaLídadena
apLicação dos recursos disponíveís;

VII - adequar as mensagens aos segnentos sociais com os
quaís se pretenda conunicar;

VIII - promover a avaLíação sistemátíca dos resuLtados.

!i it
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Parógrafo único - Nos ternos do artígo 37,5 le, da
Constituição FederaL, a pubLicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos púbLicos deveró ter cardter
educativo, informatívo ou de orientação sociaL, deLa nõo podendo
constar nomes, símboLos ou inagens que caracterizem promoção
pessoaL de autoridades ou servidores púbLicos,

3 . O EXERCíCTO CRTATTVO

3,7, PANDEMIA COVID-19: NOVOS HÁBITOS

A Onganização Mundial da Saúde (OMS) declanou, em 3Ø de janeino de

2Ø2Ø, que o sunto da doença causada pelo novo coronavínus (COVID-L9)

constituí uma Emergência de Saúde Pública de Importância Intennacional -
o mais alto nÍvel de alenta da Organização, conforme previsto no

Regulamento Sanitário Internacional. Em 11- de março de 2Ø2ø, a C0VID-L9

foi canactenizada pela OMS como uma pandemia.

Para enfnentamento da citada pandemia o Governo do Estado de São

Pau1o, aIém da determinação de distanciamento social, tomou várias
medidas em divensos setones, tais como: saúde, educação, segur.ança,

administrativa, social e comunicação.

3.2. ExercÍcÍo criatlvo pana esta licitação: *PANDEMIA - COVID-79:

NOVOS HÃBTTOS'' -.

Pana elabonação de suas propostas técnicas os llcitantes podenão

nealizar suas pesqulsas livnemente e da forma que entendenem conveniente,
com base em toda e qualquer fonte pana enriquecirnento de suas
proposições, devendo pois citá-Ias adequadamente.

Esclanecemos que dados e informes oficiais
também no Iink www.saopaulo.sÞ.gov.brlcoronavírus,
Oficía] do Govenno do Estado de São Paulo.

poderão sen obtidos
bem como no PontaI

Entne as soluções que devem sen apresentadas pana o plano de

comunicação, dos novos hábitos a senem adotados pela população do Estado
de São Paulo decorrente da Pandemia do Novo Cononavínus, os licitantes
devenão considenan o valor estímado pana o bniefing de fonma a apnesentan
o que consideran sen a melhon proposta de campanha publicitánia para toda

57



6OVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE 6OVERNO

UNTDADE DE CONUNICAçÃO

a população do Estado de São Paulo, valendo-se de toda a

e capacidade técnica, tendo total libendade de criação
área própnia do objeto a sen

sua expenlenc]-a

proposição
contnatado

e em

nasuas soluções dentno da

presente licitação.

3.3. TNVESTIMENTO PUBLICITÁRIO

Informações nelativas ao ínvestimento publicitário da UNICOM, podem sen

encontnados no seguinte endeneço eletnônico:

https : //www. comunicacao. sp . gov. brlpnestacao- de- contas /

QUADRo RESUMo D0 TNVESTIMENTO PUBLICITARIo

GASTOS COM PUBLICID ADE 2OI7

DESPESAS MEIO VALOR TOTAL

PRODUCAO DE MATERIAIS P/ ACAO DE COMUNICACAO TOTAT PRODUCAO 1,8.r90.2t2,49 t8.r90.2t2,49

SERVICOS COMPLEMENTARES DE COMUNICACAO TOTAL PRODUCAO 34.s37.439,28 34.s37.439,28

INTERNET 2.716.862,1r

JORNAL 4s6L322,8L

vErcuLAcAo (MrDrA) RADIO 5.430,158,99

REVISTA 7.674.283,r7

TV 79.284.628,28

VEICULACAO (MlDlA) Total 93.667.255,36

TOTAL GERAT L46.394.907,t3
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GASTOS COM PUBLICIDADE 2018

DESPESAS MEIO VALOR TOTAL

PRODUCAO DE MATERIAIS P/ ACAO DE COMUNICACAO PRODUCAO 13.134.853,10 13.134.853,10

SERVICOS COMPLEMENTARES DE COMUNICACAO PRODUCAO 9.550.980,99 9.550.980,99

135.599,30

1.853.908,32

4.307.732,29

95.001,00

9.477.871,75

1..647.033,30

5r.72L.403,65

vErcuLAcAo (MrDrA)

DOOH

INTERNET

JORNAL

ooH

RADIO

REVISTA

TV

VEICULACAO (M lDlA) Total 69.232.549,01

TOTAL GERAL 91.918.383,10

GASTOS COM PUBLICIDADE 2019

DESPESAS MEIO VALOR TOTAL

PRODUCAO DE MATER|A|S P/ ACAO DE COMUNTCACAO PRODUCAO 15.341.553,62 15.341,553,62

sERV|çOS COMPLEMENTARES DE COMUNTCAçÃO PRODUCAO 15.720.548,00 15.720.548,O0

AEROPORTO 504.108,00

CINEMA 1.125.589,90

DOOH L.O92.3tt,7L

INTERNET 7.907,578,69

JORNAL 5,275.677,t4

MIDIA EXTERIOR 1.558.870,02

NEWSLETTER 7.267,50

ooH sog.562,27

PAI N EL 519.194,00

RADIO 22.666.445,91

REVISTA 4.577.689,99 t\

vEtcuLAcAo (MrDrA)

TV 74.427.934,70

VEICULACAO (MlDlA) Total L20.L72,229,23

TOTAT GERAL 151.234.330,85 I
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3.4. Verba estímada e hipotética para fím exclusívo de limitação do

exercÍcÍo criativo de R$ 3ø,øøø,øøØrØØ (trínta milhões de reaís).
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ANEXO II
MODELOS PARA O INVÓLUCRO N9 4 - PROPOSTA DE PREçOS

ANEXO ïï.1

MODELO DE PROPOSTA DE PREçOS

CONCORRENCIA N9 øL/2ø2L

PROCESSO SEGoV- PRC -2ø2ø / ø3ø94

À Comissão Julgadona da Licitação,

1) Declanamos que, na vigência do contnato, adotaremos os seguintes

pneços para os senviços abaixo descnitos:

a) desconto de .......% (..... ....por. cento) em nelação aos

pneços pnevistos na tabela do Sindicato das Agêncías de Propaganda

do Estado de São Paulo, a título de ressarcimento dos custos

intennos dos senviços executados pelo Iicitante, neferentes a peças

e ou matenial cuja distnibuição não the pnoponcione o desconto de

agência concedido pelos veÍculos de divulgação, nos tenmos do ant.
tL da Lei fedenal ns 4.68Ø/L965, com exceção do senviço de cniação,
para o qual o desconto sená de 1,ØØ% (cem pon cento).
b) percentual de honorários de ,/o \ pon cento),
incidente sobne os pneços de senviços especializados pnestados por

fonnecedones, nefenentes ao planejamento e à execução de pesquisas e

de outnos instrumentos de avaliação e de genação de conhecimento

pentinentes à execução do contnato;

c) pencentual de honoránios de ..,..,,..% (...... por cento),
incidente sobre os pneços de serviços especializados pnestados pon

fonnecedones, neferentes à pnodução e à execução técnica de peça e

ou material cuja distnibuição não proponcione à licitante o desconto

de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos tenmos do

ant. 'J.L da Lei fedenal ne 4.68Ø/1965;

d) pencentual de honoránios de % ( pon cento),
incidente sobre os pneços de senvÍços especializados prestados pon
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fonnecedones, nefenentes à cnÍação e ao desenvolvimento de fonmas

inovadoras de comunicação publicitánia destinadas a expandin os

efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias.

2) Decranamos que os pencentuais máximos a senem pagos pera unidade
Contnatante senão os que seguem:

a) aos detentores de dineitos patnimoniais sobre trabalhos de ante e

outros protegidos pelos direitos de auton e conexos, em relação ao

valon original da cessão desses dineitos, na segunda neutilização de

peças por perÍodo igual ao inicialmente ajustado, sená de no máximo

de _% (_ pon cento) do valon da cessão oniginal;
b) aos detentones dos dineitos patnimoniais sobne obras consagnadas,

inconporadas a peças, em relação ao valor oniginal da cessão desses

dineitos, na segunda reutilização das peças pon perÍodo igual ao

iniciarmente ajustado, sená no máximo de _% (_ por cento) do

valon da cessão original.

3) Declanamos envidan esfonços no sentido de obter as melhores condições
nas negociações comenciais junto a fonnecedones de senviços
especializados e veÍculos, quando fon o caso, tnansfenindo à unidade
Contratante todas as vantagens obtidas.

4) Declanamos estan clentes e de acondo com as disposições alusivas a

direítos autonais estabelecidas no tenmo de contnato, que cornesponde ao

Anexo IV do Edital em epÍgnafe.

Esta pnoposta é válida por 6Ø (sessenta) días.

(Loca1 e data).

(Nome/assinatuna do nepnesentante 1egal)
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ANEXO II.2
DECLARAçÃO DE ELABORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAçÃO CONFORME

AO MARCO LEGAL ANTTCORRUPçÃO

Eu, , pontadon do RG ¡e

e do CPF ¡e repnesentante lega] do licítante
(nome enpresariaL), interessado em participan da

Concornência ¡e _/ _, Pnocesso SEGOV-PRC -2Ø2Ø/Ø3Ø94, DECLARO, sob as

penas da Lei, especialmente o antigo 299 do Código Penal Brasileino, que:

a) a pnoposta apresentada foi elaborada de maneina independente e o

seu conteúdo não foi, no todo ou em pante, direta ou indinetamente,

infonmado ou discutido com qualquer outro licitante ou intenessado,

em potencial ou de fato, no pnesente pnocedimento licitatório;
b) a intenção de apnesentan a pnoposta não foi informada ou discutida

com qualquen outno licitante ou intenessado, em potencÍa1 ou de fato,
no presente procedimento Iícitatónio;
c) o licitante não tentou, pon qualquen meio ou pon qualquen pessoa,

ínfluin na decisão de qualquen outr o licÍtante ou intenessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatónio;
d) o conteúdo da pnoposta apnesentada não sená, no todo ou em parte,

dineta ou indinetamente, comunicado ou discutido com qualquen outno

licitante ou intenessado, em potencial ou de fato, no pnesente

pnocedimento licitatónio antes da adjudicação do obJeto;

e) o conteúdo da pnoposta apnesentada não foi, no todo ou em pante,

informado, discutido ou recebido de qualquer integnante nelacionado,

dineta ou indiretamente, ao óngão licitante antes da abentuna oficial
das pnopostas; e

f) o repnesentante legal do ticitante está plenamente ciente do ieon

e da extensão desta declanação e que detém plenos podenes e

infonmaçöes pana firmá-la.
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DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios

de fonma a coibin fraudes, corrupção e a pnática de quaisquen outros atos

lesivos à Administnação Pública, nacional ou estnangeina, em atendimento

à Lei Fedenal ne L2.846/ 2Øt3 e ao Decneto Estadual ns 6Ø.LØ6/ZØL4, tais
como:

I - pnometen, ofenecen ou dar, dineta ou indinetamente, vantagem

indevida a agente público, ou a tenceira pessoa a eLe relacionada;

II - compnovadamente, financiar, custean, patnocinar ou de qualquer

modo subvencionan a pnática dos atos ilÍcitos pnevistos em Lei;
III - compnovadamente, utilizan-se de intenposta pessoa fÍsica ou

junídica pana ocultan ou dissimular. seus neaÍs interesses ou a

identidade dos beneficiánios dos atos pr.aticados;

IV - no tocante a licitações e contnatos:

a) fnustran ou fnaudar, mediante ajuste, combinação ou qualquen

outro expediente, o caráter competitivo de procedimento

Iicitatónio público;

b) impedin, pertunbar ou fraudar a realização de qualquen ato de

procedimento licítatónio públíco;

c) afastar ou pnocunan afastan licitante, pon meÍo de fnaude ou

ofenecimento de vantagem de qualquen tipo;
d) fnaudar licitação pública ou contrato dela decornente;

e) crian, de modo fraudulento ou inregular, pessoa junídica pana

pantÍcipar de licitação pública ou celebnan contnato

administ nativo;

f) obten vantagem ou benefício indevido, de modo fnaudulento, de

modificaçöes ou pnonnogações de contnatos celebnados com a

admínistração pública, sem autonização em lei, no ato convocatónio

da licitação pública ou nos

Respectivos instnumentos contratuais; ou

g) manipulan ou fnaudan o equilÍbnio econômico-financeino dos

contratos celebnados com a administnação púb1ica;

v - dificultan atividade de investigação ou fÍscarização de óngãos,

entidades ou agentes púbricos, ou Íntervin em sua atuação, incrusive
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no âmbito das agências reguladonas e dos órgãos de fiscalização do

sistema financeÍno nacÍonal.

(Local e data).

(Nome/assinatuna do nepnesentante legal)
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAçÕES PARA O rNVóLUCRO Ne 5 - HABTLTTAçÃO

ANEXO III.1
MoDELO DE DECLARAçÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUTSTTOS DE

HABTLITAçÃO

Nome completo:

RG n9: CPF nE

DECLARO, sob as penas da Lei, que o Iicitante
(nome empresaríaL), intenessado em participar da Conconnência ne _/_,
Pnocesso sEGOV-PRc -2Ø2ø/ø3Ø94, cumpre plenamente os nequisitos de

habilitação exigidos no instnumento convocatónio, nos tenmos do inciso I
do antigo 4Ø da Lei Estadual ¡e 6.544/1989, na nedação que the foÍ dada

pela Lei ns t3.L2t, de 7 de julho de 2ØØ8,

(Loca1 e data).

(Nome/assinatuna do nepnesentante lega1)



Nome completo

RG ne:
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ANEXO TTT.2

MODELO A QUE SE REFERE O rTEM tø.2.s.1. DO EDITAL

CPF ns:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante
(nome enpresariaL), interessado em participar da Concornência ne _/_,
Pnocesso SEGOV- PRC -2Ø2ø / ø3Ø94.

a) está em situação negulan penante o Ministério do Tnabalho no que se

nefene a obsenvância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.e da

Constituição Federal, na fonma do Decneto Estadual ne. 42.911,/L998;

b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na ticitação
do item 2.2 deste Edital
c) atende às normas de saúde e segurança do tnabalho, nos tenmos do

parágrafo único do artigo tL7 da Constituição Estadual.

(Local e data).

(Nome/assinatura do nepnesentante legal)
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

coNcoRRÊNcrA Ne ø1"/2ø21"

PROCESSO SEGOV- PRC - 2ø2ø / ø3ø94

CONTRATO

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O

ESTADO DE SÃO PAULO, pOR TNTERMÉDrO DA

UNIDADE DE COMUNICAçÃo, DO GABINETE DO

GOVERNADOR . ........E
TENDO POR OB]ETO A PRESTAÇÃO DE

SERVÏçOS DE PUBLICIDADE.

0 ESTADO DE SÃO PAULO, pon meio da UNIDADE DE COMUNICAÇÃo, donavante

designado *CONTRATANTE", neste ato representado pelo Sr.

portadon do RG ne e do CPF ns

de Comunicação, no uso da competência conferida pelo Decneto-Lei Estadual

ne 233, de 28 de abnil de L97Ø, e as agências de propaganda:

(í) , inscnita no CNPI sob ¡e com sede

, neste ato nepnesentada pelo Senhor(a)

portador do RG ne e CPF ne

-t

(ii) , inscnita no CNPJ sob ¡e , com sede

, neste ato nepnesentada pelo Senhor(a)

pontador do RG ne e CPF ng

(iii) inscníta no CNPI sob ¡e , com sede

neste ato nepnesentada pelo Senhor(a) _,
pontador do RG ns e CPF ne

inscnita no CNPI sob ¡e 

-, 

com sede

neste ato nepnesentada pelo Senhon(a)

¡ll68i
¡i.. . ii

( iv)

pontadon do RG ne _ e CPF ns
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donavante denomínadas CONTRATADAS, em face da adjudicação efetuada no

centame licitatónio indicado em epígrafe, cel-ebnam o pnesente TERMO DE

CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei Fedenal ¡e 1,2.232/2Ø1,Ø e, de

fonma complementar, à Lei Fedenal ¡e 4,68Ø/L965 e à Lei Fedenal ¡e

8.666/1-993, além das demais nonmas legais e negulamentanes aplicáveis à

espécie, mediante as seguíntes c1áusulas e condições que necipnocamente

outongam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OB]ETO

constitui objeto do pnesente contnato a pnestação de senviços de

publicidade, assim considerados o conjunto de atividades neal-izadas

integnadamente que tenham pon objetivo o estudo, o ptanejamento, a

conceituação, a concepção, a cníação, a execução intenna, a intenmediação

e a supenvisão da execução externa e a distnibuição de publicidade aos

veÍculos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao

dineito à informação, de difundin ideias, pnincÍpios, iniciativas ou

instituições ou de informan o públÍco em geral. Também integram o objeto
deste contnato, como atividades comprementanesr os serviços
especializados pertinentes :

I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outnos instnumentos de

avaliação e de genação de conhecimento sobne o mencado, o público alvo,
os meios de divulgação nos quaís senão difundidas as peças e ações

publicitánias ou sobre os resultados das campanhas nealizadas, obsenvado

o dÍsposto no antigo 3e da Lei federal ne 12.232, de 29,Ø4,2ØLØ;

II. à pnodução e à execução técnica das peças e pnojetos publicitánios
c niados;

III. à criação e ao desenvolvimento de formas inovadonas de comunicação

publicitánia, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão

dos efeitos das mensagens e das ações publicitár ias, com exclusão' dos

serviços de comunicação digital.

,i - _!
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os serviços previstos no caput não abnangem as ações de publicidade

1egaI, as atividades de assessonia de imprensa, comunicação e relações

públicas, bem assÍm a nealização de eventos festivos de qualquen

natuneza.

PARÁGRAFO SEGUNDO

AS CONTRATADAS atuarão pon ondem e conta do CONTRATANTE, em conformidade

com o art. 3e da Lei fedenal ¡e 4.68ø/t965, na contnatação de

fonnecedores de bens e senviços especializados, pana a execução das

atividades complementares de que tnatam os incisos I a III do caput, e de

veículos e demais meios de divulgação, para a transmissão de mensagens

publicítánias.

PARÁGRAFO TERCETRO

Não sená penmitido a nenhuma das CONTRATADAS subcontnatan outna agência

pana a execução dos senviços pnevistos nesta CláusuIa.

PARAGRAFO QUARTO

Os senviços de que trata esta c1áusu1a serão pnestados em conformidade

com as dinetnizes do Sistema de Comunicação do Govenno do Estado de São

Paulo - SICOM, sob a coondenação, supenvisão e controle do CONTRATANTE e

da Coondenação de Manketing da Unidade de Comunícação, nos tenmos do

disposto no Decneto ¡e 52.ø4Ø/2Øø7 (e altenaçöes) e no e no Decneto ¡e

64.Ø61/L9.

PARÁGRAFO QUINTO

As Agências atuanão individualmente, de acondo com as

CONTRATANTE, que expediná ondens de serviço especÍficas
pana cada CONTRATADA.

solicitações do

e independentes

PARÁGRAFO SEXTO

A expedição das ondens de senviço a que se nefene o par.ágnafo quinto

desta c1áusula sená antecedida do pnocedimento de seleção intenna a que

ri*' ' "'*'''1'¡';70,rì rìjì ii
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alude o 5 4e do antigo 2e da Lei Fedenal ne 12.232/2Ø'J.ø, a ser realizado

em confonmidade com a metodologia traçada pelo Manual de seleção intenna

de agência de pnopaganda contratada, gue constitui o Anexo VI do Edital
indicado em epÍgnafe, integnante do presente instrumento.

PARÁGRAFO SÉTIMo

Cada CONTRATADA ficaná nesponsável de fonma exclusiva pela execução dos

serviços que the forem atnibuídos na fonma dos par'ágnafos quinto e sexto

desta cláusula.

PARÁGRAFO OITAVO

0 objeto contnatual executado deverá atingin o fim a que se destina, com

a eficácia e a qualidade nequeridas.

PARÁGRAFO NONO

0 negime de execução deste contnato é o de empreitada por preço unitánio

CLÁUSULA SEGUNDA - coNDIcÕEs DE EXEcUcÃo Dos sERVIcoS

A execução dos serviços devená ten inÍcio na data de assinatuna deste

termo, obedecidas as condições estabelecidas no Edital indicado no

preâmbulo deste instrumento, conrendo pon conta das CONTRATADAS todas as

despesas necessánias à sua plena e adequada execução, em especial as

despesas atinentes a seguros, tnansportes, tributos, encargos

tnabalhistas e previdenciários.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA E PRoRRoGAcÕEs

O contnato tená vigência de ø6 (seis) meses, a pantÍn da data de sua

assinatuna, com início en _/_/_ e ténmino em _/_/_.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pnazo de vigência podená sen pnonnogado pon sucessivos penÍodos, iguais
ou infeniores, a criténÍo do CONTRATANTE, até o limite de 6Ø (sessenta)

meses, nos tenmos e condições penmitidos pela legislação vigente.
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PARÁGRAFO SEGUNDO

Qualquen das CONTRATADAS poderá se opon à pnornogação de que tnata o

panágnafo pnimeino da pnesente c1áusula, desde que o faça mediante

documento escnito, necepcÍonado pelo CONTRATANTE em até 6Ø (sessenta)

dias antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das dilações do

p?azo de vigência.

PARAGRAFO TERCETRO

Eventuais pnornogaçöes senão fonmalizadas mediante celebração dos

respectivos tenmos de aditamento ao contrato, nespeitadas as condições

prescnitas na Lei Fedenal ne 8.666/93,

PARAGRAFO QUARTO

A não pnonrogação do pîazo de vigência contnatual pon conveniência do

CONTRATANTE não gerará às CONTRATADAS dineito a qualquen espécie de

indenização.

PARAGRAFO QUINTO

Não obstante o pîazo estipulado no caput, a vigência nos exencícios
subsequentes ao da celebnação do contnato estaná sujeita à condição

nesolutiva, consubstanciada esta na inexístência de recunsos apnovados

nas respectÍvas Leis Onçamentánias de cada exercÍcio pana atenden as

nespectivas despesas.

PARÁGRAFO SEXTO

Oconrendo a nesolução do contnato, com base na condição estipulada no

Panágnafo Quinto desta C1áusula, as CONTRATADAS não tenão dineito a

qualquen espécie de indenização.

CLAUSII LA TA - OBRIGACõES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obnigações constantes do Bniefing, que constitui
Anexo I do Edital indicado no pneâmbuIo, e daquelas estabelecidas em lei, U
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em especial as definídas nos diplomas fedenal e estadual sobne

licitações, cabe:

I - Openan como onganização completa e fonnecen senviços de elevada

qualidade;

II - centnalizar o comando da publicidade do CONTRATANTE no MunicÍpio de

São Paulo, onde devená ser mantida unidade administnativa para esse fim,

sem pnejuÍzo da utilização de outnas dependências pana senviços de

criação e de pr odução ou outros complementares ou acessónios que venham a

sen necessánios, desde que ganantidas as condições pneviamente acondadas;

III - comprovar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias conridos, a contar

da data da assinatura deste ínstnumento, que possui, no Município de São

Paulo, estnutuna de atendimento compatÍvel com o voLume e as

canactenÍsticas dos senvíços a senem prestados ao CONTRATANTE;

IV - executan com seus pnópnios necunsos ou, quando necessánio, mediante

a contratação de fonnecedones de senvíços especializados e veícuIos,

todos os senviços relacionados com o objeto deste contnato, de acondo com

as específicações estipuladas pelo CONTRATANTE;

V - utílizar, na elabonação dos senvíços objeto deste contrato, os

pnofissionais indicados na Proposta Técnica da licitação que deu onigem a

este ajuste, pana fins de comprovação da capacidade de atendÍmento,

admitida sua substituição por pnofissionais de experiência equivalente ou

superion, mediante comunicação fonmal ao CONTRATANTE;

VI - envidan esfonços no sentido de obter as melhones condições nas

negociações comenclais junto a fonnecedores e vefculos e tnansfenin ao

CONTRATANTE as vantagens obtidas, obsenvando-se o seguinte:

a) pertencem ao CONTRATANTE as vantagens obtidas em negociação de

compna de mídia diretamente ou pon intenmédio da CONTRATADA,

incluídos os eventuaís descontos e as bonificações na fonma de

tempo, espaço ou neaplicações que tenham sido concedidos por veículo

de divulgaçãoj

b) o disposto na alínea "a" deste ítem VI não abrange os planos de

incentívo concedidos por veÍculos à CONTRATADA e a outnas agências,

nos tenmos do ant. L8, da Lei fedenal ne 12.232/2ØLØ;

iii: a. !j /r Iri" ìl
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c) o desconto de antecipação de pagamento sená igualmente

tnansfenido ao CONTRATANTE, caso este venha a saldan compnomisso

antes do prazo estipulado;

d) nenhuma das CONTRATADAS poderá pnivilegian os planos de incentivo
(Lei fedenal ¡e 1,2,232/2øtØ, ant.18) em detnimento dos interesses

do CONTRATANTE, seja pnetenindo veÍculos de divulgação que não os

concedam, seja prionizando os que os ofeneçam, devendo sempre

conduzir-se na onientação da escolha desses veÍcu1os de acondo com

pesquisas e dados técnicos comprovados;

e) o descumpnimento ao disposto na aIínea '(d" deste item VI

constituiná gnave violação aos devenes contnatuais, submetendo à

CONTRATADA Ínfnatona a processo administnativo gue, comprovado o

compontamento injustíficado, implicar á a aplicação das sanções

previstas neste contrato;

f) devenão sen sempre negociadas as melhones condições de preço, até

os percentuais máximos constantes dos incisos "I.a" e "II" do

Panágrafo Quinto da Cláusula Décima, no tocante aos direitos
patnímoniais sobne tnabalhos de arte e outnos protegidos pelo

dineito de autor e conexos, bem como em relação aos dineitos
patnimoniais sobne obnas consagnadas, nos casos de neutilização de

peças publicitár'ias do CONTRATANTEj

VII - no fonnecimento de bens ou servÍços especializados ao CONTRATANTE,

cabená a cada CONTRATADA obsenvan as seguintes condições:

a) fazer cotações pnévias de preços pana todos os senviços a senem

pnestados pon fonnecedores;

b) apnesentan somente cotações de pneços obtidas junto a

fornecedones previamente cadastnados no Cadastno Unificado de

Fornecedones do Estado de São Paulo - CAUFESP, aptos a fonnecen bens

ou serviços especializados nelacionados com as atividades

complementanes da execução do objeto deste contnato, nos tenmos do

antigo L4 da Lei federal ne L2.232/2ØLØ;

c) apresentar., flo mÍnimo, 3 (tnês) cotações coletadas entne

fonnecedones cadastnados no CAUFESP que atuem no mencado do namo do

fonnecimento pnetendido;
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d) exigir do fonnecedon que constem da cotação os pnodutos ou

senviços que a compõem, seus preços unitánios e total e, sempre que

necessário, o detalhamento de suas especificações;

e) a cotação deverá sen apnesentada no oniginal, em papel timbnado,

com a identifícação do fonnecedon (nome completo, CNPJ ou CPF,

endeneço, telefone, entre outnos dados) e a identificação (nome

completo, cango na empnesa, RG e CPF) e assinatuna do nesponsável

pela cotação;

f) juntamente com a cotação devenão sen apnesentados comprovantes de

que o fornecedon está inscnito e em atividade no CNPI ou no CPF e

nos cadastnos de contnibuintes estadual ou municipal, se for o caso,

relativos ao seu domicÍlio ou sede, pertinentes a seu ramo de

ativídade e compatÍveis com o senviço a sen fonnecido.

VIII - Quando o fonnecimento de bens ou serviços tiven valon superion a

ø,5% (cinco décimos pon cento) do valor globat deste contrato, a

CONTRATADA coletaná orçamentos de fonnecedores em envelopes fechados, que

senão abentos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização
do CONTRATANTEj

IX - 0 CONTRATANTE pnocederá à venificação pnévia da adequação dos pneços

dos bens e senviços cotados em nelação aos do mencado, podendo para isso
neconnen às infonmações disponíveis no CAUFESP;

X - Se não houven possibilidade de obten 3 (três) cotações, a CONTRATADA

deverá apnesentan as justificativas pertinentes, pon escnito, par a pnévia

decisão do geston deste contrato.
XI - Se e quando julgan conveniente, o CONTRATANTE podená:

a) supenvisíonar o processo de seleção de fonnecedones quando o

fonnecimento de bens ou senviços tiven valon igual ou infenion a

Ø,5% (cinco décimos pon cento) do valon gtobal deste contr-ato;

b) realizar cotação de pneços dinetamente junto a fonnecedores pana

o fornecimento de bens ou senvíços, independentemente de valon.
xrr - cada CONTRATADA infonmaná, por escrito, aos fonnecedores de

senviços especializados acenca das condições estabelecidas na CIáusula

Décima pana a neutilização de peças e materiais pubricítários,
especialmente no tocante aos dineitos patnimoniais de auton e conexos;

iii
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XIII - As disposições dos itens VII a XII desta cláusula não se aplicam à

compna de mÍdia;

XIV - a contnatação de fonnecedones, pana a execução de serviços objeto

deste contnato, devená sen submetida à prévia e expnessa anuêncía do

CONTRATANTE;

XV - é vedada a cotação prévia de preços pana o fonnecimento de bens ou

senviços especializados de empnesas que:

a) um mesmo sócio ou cotista panticipe de mais de uma empnesa

fonnecedona em um mesmo procedimento;

b) dinigente ou empnegado da CONTRATADA executora da ondem de

serviço tenha panticipação societánia ou víncuIo comencía1 ou de

panentesco até o tenceino grau.

XVI - as despesas com bens e senviços especÍalizados prestados por

fonnecedones, a veiculação ou quaísquen outnas despesas nelacionadas com

este Contrato dependem de pnévia aprovação e autorização, por escnito, do

CONTRATANTE;

XVII - a resenva e compna de espaço ou tempo publícitánío de veícu1os

dependená de expnessa autonização por parte CONTRATANTE;

XVIII - devená sen apresentado ao CONTRATANTE, pana aprovação, o Plano de

Mídia de cada campanha ou ação, relação dos meios, pnaças e veÍculos dos

quais sená possÍve1 e dos quais se revela impossível obten o nelatónio de

checagem de veiculação a cargo de empnesa independente, para fins do

disposto no panágnafo sexto da cláusu1a décima primeira, e a(s)
justificativa(s) que demonstre(m) tal impossibilidade, com o fim de

atenden ao disposto no ant. 15 da Lei fedenal ns 12,232/2ØLØ;

XIX - deverá sen apresentado ao CONTRATANTE, como altennativa ao item

XVIII desta C1áusula, estudo pnévio sobre os meios, praças e veículos dos

quais sená possÍvel e dos quais se nevela impossÍvel obter o nelatónio de

checagem de veiculação a cargo de empnesa independente, pana fins do

disposto no panágnafo sexto da cláusula décima pnimeina, e a(s)
justificativa(s) que demonstne(m) ta1 impossibilidade, com o fim de

atenden ao disposto no art. L5 da Lei fedenal ne 12.232/2Øtø, observando-

se:

11 ii
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a) o estudo de que trata o caput desta cláusula deve levar em conta

os meios, pnaças e veículos habituaLmente prognamados nos esfonços

de comunicação do CONTRATANTE, com vistas à nealização de negociação

global entne as pantes sobne o que seja onenoso e o que seja

supontável pana a CONTRATADA;

b) o nesultado da negociação global entne as pantes pnevista na

alínea (a" deste item vigerá pana os planos de mÍdia que vienem a

sen apnovados em até tnês (3) meses da data de assinatura deste

contnato;

c) ao final do penÍodo de tnês (3) meses, a CONTRATADA apresentaná

novo estudo, que vigorará dunante os pnóximos tr'ês (3) meses

seguintes e assim sucessivamente;

d) se fato superveniente altenan sÍgnificativamente as análises e

conclusões do estudo mencionado no caput deste item, o CONTRATANTE

solicitaná novo estudo e, em deconnência, poderá efetuan nova

negociação gIobal e determinan seu novo peníodo de vigência.
XX - cada CONTRATADA devená encamínhan imediatamente após a pnodução dos

senviços, pana constituir o acenvo do CONTRATANTE, sem ônus pana este:

a) TV e Cinema: cópias em Betacam, e/ou DVD e/ou anquivos digitais;
b) Intennet: cópias em CD;

c) Rádio: cópias em CD, com arquivos digitais;
d) MÍdia impnessa e matenial publicitánio: cópias em CD, com

anquivos em alta nesolução, abentos e ou finalizados.
XXI - quando se tnatan de campanhas com vánias mídias, as peças podenão

sen agnupadas em um mesmo DVD, mantida a exigência de apnesentação de

cópia en Betacan com a peça de TV;.

XXII - compete, também, a cada CONTRATADA:

a) manten, durante o perÍodo de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a

extinção deste contnato, acenvo compnobatónio da totalidade dos

senviços pnestados, compneendendo as peças e ou matenial pr.oduzidos,

independentemente do disposto no item XX;

b) onientar a pnodução e a impnessão das peças gnáficas apnovadas

pelo CONTRATANTE.

It
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XXIII - o material a ser utilizado na distribuição, neferido na aIínea
((b" do item XXII desta cláusula, só sená definido após sua aprovação pelo

CONTRATANTE e sua nepnodução dan-se-á a pantin das peças mencionadas no

item XX;

XXIV - cada CONTRATADA deverá, ainda:

a) entnegan ao CONTRATANTE, até o dia IØ (dez) do mês subsequente,

relatónio das despesas de produção e veiculação autorizadas no mês

antenion e nelatónio dos senviços em andamento, estes com os dados

mais nelevantes para avaliação de seu estágio;

b) registrar em nelatónios de atendimento todas as neuniões e
telefonemas relacionados ao serviço, mantidos com o CONTRATANTET

objetivando tonnan tnanspanentes os entendímentos havidos e também

pana que ambos tomem as pnovidências necessánias ao desempenho das

respectivas tanefas.

XXV - os nelatórios a que se nefene a alÍnea ((b" do item XXIV desta

cláusula devenão ser enviados ao CONTRATANTE no prazo máximo de 2 (dois)

dias úteis após a nealízação do contato;

XXVI - constatada inconneção no negistno dos assuntos tnatados, o

CONTRATANTE solicitaná a necessária regulanização, no p"azo máximo de 2

(dois) dias úteis, a contar da data do necebimento do respectivo

relatónio;
XXVII - exigin dos eventuais fonnecedones contnatados, no que couben, as

mesmas condições fiscais e junÍdicas a que estão obnigadas pelo pnesente

contnato, no que diz nespeito à negulanidade fiscal, tributár'ia e quanto

a sua regulan lnstitulção;
XXVIII - constituem, igualmente, obnigações de cada CONTRATADA:

a) tomar pnovidências, imediatamente, em casos de alterações,
nejeições, cancelamentos ou internupções de um ou mais senviços,

mediante comunicação do CONTRATANTE, nespeitadas as obrigações

contnatuais já assumidas com fonnecedones e veÍcu1os, bem como os

hononánios pelos senviços realizados até a data das nefenidas

ocorrências, desde que estas não tenham sido causadas pela pnópnia

CONTRATADA ou por fornecedones e veículos pon e1a contnatados;

iiijzti
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b) não divulgan infonmaçöes acerca da prestação dos senviços objeto

deste contrato, que envolvam o nome do CONTRATANTE, sem sua pnévia e

expnessa autorizaçãoj

c) prestan esclanecimentos ao CONTRATANTE sobne eventuais atos ou

fatos desabonadores noticiados que envolvam o seu nome,

independentemente de solicitação;
d) não caucionan ou utílizar o presente contnato como ganantia para

qualquer openação financeira;
e) manter', dunante a execução deste contnato, todas as condições de

habilitação exigidas na licitação que lhe deu onigem, incluÍda a

certifÍcação de qualificação técnica de funcionamento de que tnatam

o ant. 4e e seu 5 1s da Lei fedenal ns 12.232/2ØLØ;

f) cumprin todas as leis e postunas, federais, estaduais e

municipais pentinentes e responsabilizar-se por todos os pnejuÍzos

decorrentes de infnações a que houven dado causa;.

g) obsenvar e respeitan a legislação tnabalhista e secunitánia com

nelação a seus empnegados e, quando fon o caso, com nelação a

empregados de fornecedones contnatados;

h) nesponsabilizan-se por todos os tributos que fonem devidos em

deconnência da execução do objeto deste Contnato, pelas

contnibuições devidas à Segunidade Social, pon encangos

tnabalhistas, por pnêmios de seguno e de acidentes de tnabalho,
pelos encangos que venham a sen cniados e exígidos pelos podenes

públicos e outras despesas que se fizerem necessánias ao cumpnimento

do objeto pactuado;

i) responsabilizar-se pon recol-himentos indevidos ou pela omissão

total ou pancial nos necolhimentos de tnibutos que incidam ou venham

a incidir sobre os serviços contnatados;
j) apnesentan, quando solicitada pelo CONTRATANTE, a compnovação de

estanem sendo satisfeitos todos os seus encangos e obnigações

trabalhistas, pnevidenciánios e fiscais;
k) executar todos os contratos firmados com fornecedones e veículos,
bem como nesponder pon todos os efeitos desses contratos perante

seus signatánios e o pnóprio CONTRATANTE;

ìi"'' 
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1) manter, pon si, por seus pnepostos e contnatados, innestnito e

total sígilo sobne quaísquen dados que lhe sejam fonnecidos,

sobnetudo quanto à estnatégia de atuação do CONTRATANTE;

m) nesponden penante o CONTRATANTE e fonnecedones pon eventuais

pnejuÍzos e danos decorrentes de sua demona, omissão ou enno na

condução dos senviços de sua responsabilidade, na veiculação de

publicidade ou em quaisquen senviços objeto deste contnato;

n) responsabÍ1izan-se pon quaisquen ônus decorrentes de omissões ou

ennos na elabonação de estimativa de custos e que nedundem em

aumento de despesas ou perda de descontos pana o CONTRATANTE;

o) nesponsabilizan-se pelo ônus nesultante de quaisquer ações,

demandas, custos e despesas deconnentes de danos causados pon culpa

ou dolo de seus empregados, pnepostos e ou contnatados;

p) adotan, no caso de ação tnabalhista envolvendo os serviços

prestados, as pnovidências necessánias no sentido de preservação do

CONTRATANTE, mantendo-o a salvo de reivindícações, demandas, queixas

ou nepnesentações de qualquen natureza er não lognando êxito,
reembolsá-lo das importâncias que este tenha sido obnigado a pagar,

dentro do prazo improrrogável de 1Ø (dez) dias úteis a contar da

data do respectivo pagamento;

q) nesponden pon qualquen ação judicial movida pon terceiros com

base na Iegislação de pnoteção à pnopr Íedade intelectual, dir.eitos
de propniedade ou direitos autonais, nelacionada com os senvíços

objeto deste contnato;

n) manten em canteina os tÍtulos oniginados pelos senviços

executados, sendo vedada as suas negociações junto a estabelecimento

financeino. Se da infringência deste dispositivo advier protestos do

título, a CONTRATADA obniga-se a efetuar às suas expensas o

nespectivo cancelamento, no p"azo de 5 (cínco) dias, contados da

data da emissão do connespondente instnumento cantonánio.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As CONTRATADAS não podenão oferecer, dan ou se compnometer a dan a quem

quer que seja, tampouco aceitan ou se compnometen a aceitan de quem quen

i' 'r
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que seja, pon conta pnópnia ou pon íntenmédio de outnem, qualquer

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de

qualquen espécie relacionados de fonma dineta ou indineta ao objeto deste

contnato, o que deve sen obsenvado, ainda, pelos seus pnepostos,

colabonadones e eventuais subcontnatados, caso permitida a

subcontnatação.

PARAGRAFO SEGUNDO

Em atendimento à Lei FederaL ¡e 12.846/2ø13 e ao Decneto Estadual ¡e
6Ø.LØ6/2ø14, as CONTRATADAS se compnometem a conduzin os seus negócios de

fonma a coibir fraudes, connupção e quaisquer outnos atos lesivos à

Administnação Pública, nacional ou estnangeina, abstendo-se de pnáticas

como as seguintes:

I * prometer', ofenecen ou dan, dineta ou indinetamente, vantagem indevida

a agente público, ou a tenceina pessoa a ele nelacionada;

If - compnovadamente, financian, custear, patrocinan ou de qualquen modo

subvencíonan a prática dos atos iIÍcitos pnevistos em Lei;
III - compnovadamente, utilizar-se de intenposta pessoa fÍsica ou

junídica pana ocultar ou dissimulan seus neais interesses ou a identidade

dos beneficiánios dos atos pnaticados;

IV - no tocante a licitações e contnatos:

a) fnustnan ou fnaudar, mediante ajuste, combinação ou qualquen

outno expediente, o canáten competitivo de pnocedimento licitatónio
púb1ico;

b) impedir, pertunban ou fnaudan a realização de qualquen ato de

pnocedimento licitatónio púbIico;

c) afastan ou pnocuran afastan licitante, pon meio de fraude ou

ofenecimento de vantagem de qualquen tipo;
d) fnaudan licitação pública ou contnato dela deconnente;

e) cnian, de modo fnaudulento ou innegulan, pessoa junÍdica pana

participan de licitação pública ou celebran contnato adminístnativo;
f) obten vantagem ou benefÍcio indevido, de modo fraudulento, de

modificações ou pnonnogações de contnatos celebr-ados com a

administnação púb1ica, sem autonização em lei, no ato convocatónio

T-;, iii i
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da licitação púbIica ou nos nespectivos instnumentos contratuais; 'ou

g) manipulan ou fnaudar o equilÍbnio econômico-financeino dos

contnatos celebnados com a adminístnação pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de óngãos,

entídades ou agentes públicos, ou intenvin em sua atuação, inclusÍve no

âmbito das agências neguladonas e dos óngãos de fiscalização do sistema

financeino nacional.

PARAGRAFO TERCEIRO

0 descumpnimento das obnigações previstas nos Parágnafos Primeino e

Segundo desta C1áusu1a Quarta podená submeten a CONTRATADA infnatona à

nescisão unilatenal do contnato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuízo

da aplicação das sanções penais e administnatívas cabÍveis e, também, da

instaunação do pnocesso admÍnístnativo de nesponsabil,ização de que tnatam

a Lei Fedenal ne 'J,2.846/2ØL3 e o Decneto Estadual ne 6ø.IØ6/2øL4.

CLÁUSULA OUINTA - oBRIGAcÕEs Do CoNTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE, aIém das demais previstas neste

contrato ou dele deconnentes:

I) cumprir os compnomissos financeiros assumidos com as CONTRATADAS;

II) indican fonmalmente o geston, responsáve1 pelo acompanhamento e

fiscalização da execução do ajuste;
III) comunicanr pon escrito, às CONTRATADAS, toda e qualquen onientação

acerca dos senviços, excetuados os entendimentos onais detenminados pela

ungência, que devenão sen confirmados, pon escnito, no prazo de 24 (vinte
e quatno) horas úteis;
IV) fonnecen e colocar à disposição todos os elementos e infonmações que

se fizerem necessánios à execução dos senviços;

V) venifican o cumpnimento das cláusulas contnatuais nelativas aos

honorários devidos a cada CONTRATADA e às condições de contnatação de

fonnecedones de bens e serviços especializados;
VI) pnoporcionar condiçöes para a boa execução dos senviços;
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VII) comunican, mediante notificação

constatadas na execução dos senviços;

VIII) expedir notificação fonmal quando o

inclusive multas ou quaisquer débitos sob

das CONTRATADAS;

formal, as irregulanidades

IX) pnomoven a retenção de vafones nelativos a tnibutos e contníbuições

que se imponha em nazão de pnevisão 1egal.

PARAGRAFO UNICO

A juízo do CONTRATANTE, as campanhas publicitárias, integnantes das

Pnopostas Técnicas apnesentadas na 1Ícitação que deu onigem a este

contnato, poderão ser pnoduzidas e distribuídas dunante sua vigência, com

ou sem modÍficações.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZACAO DOS SERVICOS

0 CONTRATANTE fÍscalizaná a execução dos senviços contnatados e

venificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo nejeitá-
los, no todo ou em pante, quando não corresponderem ao desejado ou

especificado.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Senão nomeados um geston titulan e um substituto, para executan a

fiscalização deste contnato e negistrar em relatório todas as

oconrências, defíciências, irregularidades ou falhas ponventuna

obsenvadas, os quais tenão podenes, entne outros, pana expedin

notificação objetivando a imediata conneção das innegulanidades, sem

pnejuízo da Ímposição das sanções que se mostnanem cabÍveis.

PARAGRAFO SEGUNDO

O planejamento e a execução das ações de publicidade devenão ser

coondenados e apnovados pela CONTRATANTE.

assunto envolver penalidades,

a nesponsabilidade de qualquen
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PARÁGRAFO TERCEIRO

A fiscalização, pon parte do CONTRATANTE, em nada restninge a

nesponsabilidade, única, integral e exclusiva de cada uma das CONTRATADAS

pela penfeita execução dos senviços que thes forem atribuídos na forma do

panágnafo quinto da cIáusula pnimeira deste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO

A não aceítação de algum senviço, no todo ou em parte, não implicará a

dilação do pnazo de entnega, salvo expnessa concondância do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO

Cada uma das CONTRATADAS adotará, nos senviços que lhes forem atnibuÍdos,

as providências necessánias para que qualquen execução, referente à

pnodução, veiculação ou à distnibuição, considenada não aceitáveI, no

todo ou em parte, seja nefeita ou nepanada, nos pnazos estipulados pela

fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO

A aprovação dos serviços executados pela própria CONTRATADA ou pon seus

contnatados não a desobnigará de sua nesponsabilidade quanto à penfeita
execução dos senviços contratados.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A ausência de comunicação

innegulanidades ou falhas,
pnevistas neste contnato.

pon parte do CONTRATANTE, nefenente a

não exime as CONTRATADAS das obnigações

PARÁGRAFO OITAVO

As CONTRATADAS penmitirão e oferecenão condições pana a mais ampla e

completa fiscalização, durante a vigência deste contnato, fonnecendo

informações, propiciando o acesso à documentação pentinente e aos

senviços em execução e atendendo às observaçöes e exigências apnesentadas

pela fiscalização.

i-;- I
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PARÁGRAFO NONO

As CONTRATADAS se obrigam a penmitir que a auditonía intenna do

CONTRATANTE e/ou auditonia externa pon ele indícada tenham acesso a todos

os documentos que digam nespeito aos senviços pnestados por meio de ondem

de senviço a que alude o panágrafo quinto da cláusula primeina deste

inst numento.

PARÁGRAFo DÉcIMo

Ao CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os senviços objeto
deste contnato, juntamente com repnesentante cnedenciado por cada uma das

CONTRATADAS.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

0 CONTRATANTE avaliará bimestnalmente os senviços prestados, observando-

se o seguinte:

I) a avaliação sená pnomovida pelo CONTRATANTE objetivando apunan a

necessidade de conreções que visem a melhoran a qualidade dos serviços
prestados pon cada uma das CONTRATADAS; decidin sobne a pnonnogação de

vigência da avença ou sua rescisão; bem como fornecen, quando solicitado
pon qualquen delas, declanações sobne seu desempenho pana servin de pnova

de capacitação técnica em licitações;
II) cópia do instnumento de avaliação de desempenho individual será

encaminhada ao geston deste contnalo e ficaná à disposÍção dos óngãos de

controle interno e extenno.

CLÁUSULA SÉTIMA - VALoR Do coNTRATo E REcURsoS oRcAMENTÁRIos

As despesas com o pnesente contnato estão estimadas em R$

( )
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

No pnesente exencÍcio as despesas deconrentes

onerar o crédito orçamentário , de

pnogramática _ e categoria econômica

PARAGRAFO SEGUNDO

No(s) exencício(s) seguinte(s), connerão à

pana atenden às despesas da mesma natureza,

início de cada exercÍcio financeino.

CLÁUSULA oITAVA - REMUNERACÃO

Pelos senviços pnestados, cada CONTRATADA

conforme estabelecido na pnesente cIáusula,

desta contnatação inão

classificação funcional

conta dos necunsos pnópnios

cuja alocação sená feita no

sená nemunerada e ressancida

na seguinte confonmidade:

PARAGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE se neserva o dineito de, a seu critério, utilizan ou não a

totalídade dos necunsos pnevistos.

I) desconto de .,,.,..% (.... .....cento) em r.elação aos pneços

pnevistos na tabela do Sindicato das AgêncÍas de Propaganda do Estado de

São Paulo, a títu1o de nessancimento dos custos internos dos serviços
executados pelo licitante, refenentes a peças e ou matenial cuja

distribuição não the pnoporcione o desconto de agência concedido pelos

veÍculos de divulgação, nos tenmos do art. tL da LeÍ fedenar ¡e
4.68ø/L965, com exceção do senviço de criação, para o qual o desconto

sená de IØØ% (cen por cento).

II) percentual de hononánios de ......% (........ por cento), incidente
sobne os pneços de serviços especializados pnestados pon fonnecedones,

neferentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros
instnumentos de avaliação e de geração de conhecimento pentinentes à

execução do contnato;
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III) percentual de honorários de ,........% (......pon cento), incidente

sobne os pneços de serviços especializados pnestados por fonnecedones,

nefenentes à pnodução e à execução técnica de peça e ou material cuja

distnibuição não proporcione ao licitante o desconto de agência concedido

pelos veículos de divulgação, nos tenmos do ant. tL da Lei fedenal ¡e
4.68Ø/Le6s;

TV) pencentual de honoránios de % (....... pon cento), incidente

sobne os preços de senviços especializados pnestados por fonnecedores,

nefenentes à criação e ao desenvolvimento de fonmas inovadonas de

comunicação publicitánia destinadas a expandir os efeitos das mensagens,

em consonância com novas tecnologias;

PARÁGRAFO PRIMEIRO

0s leiautes, noteinos e similares

CONTRATADA incumbida da execução dos

nepnovados não senão cobrados pela

senviços;

PARAGRAFO SEGUNDO

As CONïRATADAS se compnometem a apresentar, antes do início dos serviços
que thes fonem atnibuÍdos, na fonma do panágnafo quinto da cláusula
pnimeina, planilha detalhada com os vaLores pnevistos na tabela

nefenencial de pneços do Sindicato das Agências de Pnopaganda do Estado

de São Paulo e com os preços connespondentes a senem cobnados do

CONTRATANTE, confonme previsto no inciso I do caput desta cIáusu1a,

acompanhada de exemplan da refenida tabela impnessa pelo Sindicato ou pon

ele autenticada.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os honoránios de que tnatam os incisos "II" , "III" e 'rIV" do caput desta

cláusula senão calculados sobne o pneço efetivamente fatunado, do qual

será excluÍdo, para este fim, o valon dos tributos cujo necolhimento seja

de competência das CONTRATADAS.
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PARÁGRAFO QUARTO

As CONTRATADAS não fanão jus a hononários ou a qualquen outna nemunenação

sobne os custos de senviços internos ou nealizados pon fonnecedones

referentes à pnodução de peças e materiais, cuja distnibuição lhes

proporcione o desconto de agência concedido pelos veÍculos de divulgação.

PARAGRAFO QUINTO

As despesas com deslocamento de profissionais das CONTRATADAS, de seus

nepnesentantes ou de fonnecedones por ela contnatados serão de sua

exclusiva responsabilidade, ficando ajustado que eventuais exceções, no

exclusivo interesse do CONTRATANTE, podenão vin a ser ressancidas pon seu

valor 1íquido e sem cobnança de hononánios pela CONTRATADA, desde que

antecipadamente orçadas e apnovadas pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO

Quando houven nessancímento de despesas com deslocamento de profissionais

das CONTRATADAS, de seus nepresentantes ou de fonnecedones que venham a

sen contnatados, deverão ser apresentados compnovantes de passagens,

diánias, Iocação de veícuIos, entre outnos, a fim de afenir a execução da

despesa e assegunan seu pagarnento pelo lÍquido, sem a incidência de

hononánios.

PARÁGRAFO SÉTTMO

Nenhuma das CONTRATADAS faná jus a nenhuma nemunenação ou desconto de

agência quando da utilização, pelo CONTRATANTE, de cnéditos que a este

tenham sido eventualmente concedidos por veícu1os de divulgação, êffi

qualquen ação publicitánia pertinente a este contnato.

PARÁGRAFO OITAVO

As formas de nemunenação estabelecidas nesta Cláusula podenão

nenegociadas no interesse do CONTRATANTE.

sen
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CLÁUSULA NONA - DEscoNTo DE AGÊNCIA

Além da nemunenação prevista na Cláusu1a Oitava, as CONTRATADAS fanão jus

ao desconto de agêncÍa concedido pelos veÍculos de divulgação, êffi

confonmidade com o art,1,l da Lei federal ns 4.68Ø/L965.

PARAGRAFO PRIMEIRO

0 desconto de que trata o caput é concedido às CONTRATADAS pela

concepção, execução e ou distnibuição de publicidade, pon ondem e conta

do CONTRATANTE, nos tenmos do art. t9 da Lei fedenal ne 12.232/2Ø1,Ø.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As CONTRATADAS nepassarão ao CONTRATANTE L/4

correspondente ao desconto de agência a que faz
valon acertado pana cada veiculação.

(um

j us,

quanto) do valon

calculado sobne o

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREIToS AUToRAIS

Cada uma das CONTRATADAS cede ao CONTRATANTE os dineitos patnimoniais do

auton das ideias (inc1uídos os estudos, análises e pranos), campanhas,

peças e mateniais publicitánios, de sua propr iedade, de seus empregados

ou prepostos, concebidos e cniados em deconrência deste contnato.

PARAGRAFO PRTMEIRO

O valon dessa cessão é considenado incluÍdo nas modalidades de

nemunenação defínidas nas cláusulas oitava e Nona deste contnato.

PARAGRAFO SEGUNDO

0 CONTRATANTE podená, a seu juízo, utilizan nefenidos dineitos
diretamente ou através de tenceinos, durante a vigêncía deste contnato e

mesmo após seu ténmino ou eventual resclsão, sem que the caiba qualquen

ônus penante as CONTRATADAS, seus empnegados, prepostos ou fornecedones.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A juízo do CONTRATANTE, as peças pubricitánias cníadas poderão sen

neutilizadas pon outnos óngãos ou entidades do Poden Executivo EstaduaJ-,

iiij8eI
i -....1



6OVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE C0tlUNICAçA0

sem nenhum ônus pana estes, não se mostnando devida, nessa hipótese,

nemunenação adicional ou indenização a qualquen das CONTRATADAS, seja de

que natureza fon.

PARÁGRAFO QUARTO

Cabená a esses óngãos ou entidades de que trata o panágnafo tenceino

desta cláusula, dinetamente ou pon intermédio das agências com que

mantenham contnato, quando couben, efetuan o acondo comencial com os

eventuais detentores dos direitos de auton e conexos nelacionados com a

pnodução extenna das peças a senem neutilizadas.

PARAGRAFO QUINTO

com vistas às contnatações para a execução de senviços que envolvam

dineitos de autor e conexos, cada CONTRATADA solicitaná dos fonnecedones

onçamentos que pnevejam a cessão dos nespectivos direitos patrimoniais
pelo prazo definido peJ.o CONTRATANTE, obsenvando-se, ainda, as seguintes

dínetrizes:

I) cada CONTRATADA utilizará os tnabalhos de arte e outnos protegidos
pelos dineitos de auton e conexos dentno dos limites estipulados no

nespectivo ato de cessão e condicionaná a contnatação ao estabelecimento,

no ato de cessão, onçamento ou contnato, de cláusulas em que o fonnecedon

gananta a cessão pelo pnazo definÍdo pelo CONTRATANTE em cada caso e se

declane ciente e de acondo com as condições estabelecídas nos incisos I.a
e II deste panágrafo quinto;

r.a) na reutirízação de peças por perÍodo igual ao iniciarmente
ajustado, o pencentual a sen pago pelo CONTRATANTE em relação ao

valon original dos dineitos patnimoniais de autor e conexos será de

nomáximo%(-poncento).Panaar.euti1izaçãopon
peníodos infeniones, o percentual máximo sená obtido pera negna de

tnês simples;
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I.b) O valor iniciaLmente contnatado podená ser reajustado tendo

como panâmetnos básicos os pneços vigentes no mencado, aplicando-se,

em ta1 caso, no máximo, a variação do IPC-FIPE - Índice Genal de

Pneços ao Consumidon, a que alude o Decreto estadual ¡e 48.326, de

L2.L2.2øØ3, desde que deconnido pelo menos um ano da cessão oniginal
dos dineitos;

II) Na neutilização de peças pon período igual ao inicialmente ajustado,

o percentual em nelação ao valon oniginal da cessão de uso de obnas

consagradas incorporadas a essas peças, a sen pago pelo CONTRATANTE aos

detentones dos dineitos patnimoniais de autor e conexos dessas obnas,

será de no máximo _ % (_ por cento). Pana a reutilização por

perÍodos inferiores, o percentual máximo sená obtido pela negna de três
simples;

II.a) O vaLor inicialmente contnatado poder'á sen neajustado tendo

como panâmetnos básicos os pneços vigentes no mencado, aplicando-se,

em tal caso, no máxímo, a variação do IPC-FIPE - Índice Genal de

Pneços ao Consumídon, a que alude o Decreto estadual ¡e 48.326, de

L2,I2,2øø3, desde que deconnido pelo menos um ano da cessão oniginal
dos dineitos;

III) Quando da reutilização de quaisquen peças publicitárias, confonme

previsto nos incisos I.a e II deste Parágnafo Quinto, o valor a sen pago

pelo CONTRATANTE sená negociado caso a caso, tendo como panâmetros

básicos a qualidade e os pneços pnaticados no mencado, obedecidos os

pencentuais máximos definídos neste contnato.

PARAGRAFO SEXTO

Qualquen nemuneração devida em decornência da cessão dos dineitos
incluÍdapatnimoniais de auton e

no custo de produção.

conexos será sempne considerada como já

PARÁGRAFO SÉTIMO

Cada CONTRATADA se obniga a fazer constan, em destaque, os pneços dos

cachês, os de cessão de dineito de uso de obna(s) consagnada(s),

inconporada(s) à peça e os de cessão dos demais dineitos patnimoniais de

,sl i
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auton e conexos, nos orçamentos de pnodução, após os pnocedimentos

previstos no inciso VII do caput da Cláusula Quanta deste contnato.

PARÁGRAFO OITAVO

Cada CONTRATADA se obniga a faze'r constan dos nespectivos ajustes que

de tomadas de imagens que nãovier a celebnan com fonnecedones, nos casos

impliquem dineitos de imagem e som

estabelecendo:

de voz, cláusulas escritas

I) a cessão dos dineitos patnimoniais do autor desse material ao

CONTRATANTE, que podená, a seu juízo, utilizan nefenidos dineitos,
diretamente ou pon intermédio de tenceinos, durante o prazo de 5 (cinco)

anos, contado da data do pagamento do senviço, pela CONTRATADA ao

fonnecedon, sem que caiba ao CONTRATANTE qualquer ônus adicional penante

os cedentes desses direitos;
II) guê, em decorrência da cessão pnevista no inciso antenion, o

CONTRATANTE poderá solicitan cópia de imagens contidas no matenial bruto
pnoduzido, em mídia compatível com seu uso e destinação, por intenmédio

da CONTRATADA ou de outna empresa com que venha a manten contnato pana

pnestação de senviços;

III) que qualquen nemunenação devida em deconnência da cessão nefenida

nos incísos anteniones sená considenada como já incluída no custo de

produção.

PARAGRAFO NONO

O CONTRATANTE podená apnoveitar, pana veiculação, peças produzidas pana

outnos óngãos e entidades do Poden Executivo Estadual, hipótese em que a

CONTRATADA, destinatária da ondem de senviço a que se nefere parágnafo

quinto da cláusu1a primeina, ficaná nesponsável pelo acordo comencial com

os eventuais detentones dos dineitos patnimoniais de auton e conexos das

peças e o submeterá pneviamente ao CONTRATANTE.

i" " iivi
I '- !,
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LIOUIDACÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS

Para a liquidação e pagamento de despesa neferente aos serviços

previamente autorizados pelo CONTRATANTE, cada CONTRATADA deverá

apresentan:

I - a correspondente nota fiscal, que será emitida sem rasura, em letna

bem legÍvel, em nome do CONTRATANTE, da qual constaná o número deste

contnato e as infonmações para cnédito em conta corrente: nome e númeno

do Banco, nome e númeno da Agência e númeno da conta;

II - a pnimeina via do documento fiscal do fonnecedon ou do veículo;

III - os documentos de compnovação da veiculação, da execução dos

serviços e, quando for o caso, do compnovante de sua entnega.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os documentos de cobnança e demais infonmações necessánias à compnovação

da execução e entnega dos senviços para a liquidação e pagamento de

despesas devenão sen mensaLmente encaminhados pela CONTRATADA ao

CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO

0 geston do contnato somente atestaná a pnestação dos senviços e libenaná

os documentos pana pagamento quando cumpnidas pela CONTRATADA todas as

condições pactuadas.

PARAGRAFO TERCETRO

A liquidação de despesas sená pnecedida das seguintes pnovidências a

cango de cada uma das CONTRATADAS:

I) senviços executados pela CONTRATADA:

a) intermediação e supenvisão de serviços especializados prestados

por fornecedones: apnesentação dos documentos de cobnança de que

tratam os incisos f, II e III do caput desta cláusula;

b) execução de senviços intennos: apnesentação dos documentos de
' 

cobrança de que tnatam os incisos I e III do caput desta cláusula.

II - senviços especializados prestados pon fonnecedores e veiculação:
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a) pnodução 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 outnos instnumentos de

avaliação e de geração de conhecimento pertinentes à execução do

contnato: apnesentação dos documentos de cobnança de que tratam os

incisos I, II e III do caput desta cláusula;
c) cniação e desenvolvimento de formas inovadonas de comunicação

publicitária destinadas a expandin os efeitos das mensagens, êffi

consonância com novas tecnologias: apnesentação dos documentos de

cobnança de que tratam os incisos I, II e ITI do caput desta

c1áusuIa;

d) veiculação: apnesentação dos documentos de cobrança de que tratam

os incisos f, II e III do caput desta cláusula, da demonstnação do

valon devido ao veÍculo, de sua tabela de preços, da indicação dos

descontos negociados, dos connespondentes pedidos de insenção e,

sempre que possÍvel, do nespectivo nelatónio de checagem, a cango de

empresa independente, nos termos panágnafo sétimo desta Cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas com distribuição de peças e matenial de não mídia executada

por fonnecedones de senviços especializados tenão o tnatamento pnevisto

na alínea 'a' do inciso II do panágnafo tenceino.

PARAGRAFO QUINTO

0s pneços de tabela de cada inserção e os descontos negociados, de que

tnata o ant.15 da Lei Fedenal ¡e L2.232/2Ø1,Ø, senão conferidos pelo

geston do contnato pon ocasião da apnesentação do P1ano de MÍdia pela

CONTRATADA ao CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO

No tocante à veículação, além do pnevisto na alÍnea'd'do inciso II do

parágnafo tenceiro, a CONTRATADA incumbida dos senviços fica obnigada a

apnesentar, sem ônus para o CONTRATANTE, os seguintes comprovantes:
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I - Revista: exemplan oniginal com o anúncioj cópia de panecen ou

qualquer manifestação de empnesa índependente de auditonia credenciada

pelo Conselho Executivo de Nonmas Padnão - CENP, que ateste a tinagem e

dístribuição desse exemplan. Na falta dessa auditoria, deve sen fonnecida

pnova de tinagem pon meio de declaração/centidão emitida, sob a égide do

ant. 299 do Código Pena1 Bnasileino, pela(s) gnáfica(s) nesponsável(eis)

pela impnessão da edição específica em que foi publicado o anúncio,

detalhando o número de exemplares destinados à venda avulsa, assinaturas
e cinculação gnatuita (contesia, degustação e reparte intenno), bem como

cópia autenticada das notas fiscaÍs do serviço de impressão de neferida

tinagem, além de declaração, nedlgida pelo repnesentante tegal do

veículo, também sob a égide do art. 299 do código penal Brasileino,
infonmando a tinagem e a relação dos pontos de distnibuição com endeneço

de cada um deles;

II - lonnal: exemplan onigÍnaI com o anúncio; cópia de panecer ou

qualquen manifestação de empnesa independente de auditoria, cnedenciada

pelo conserho Executivo de Nonmas Padnão - cENp, que ateste a tiragem e

distribuição desse exemplan. Na falta dessa auditoria, deve ser fornecida
pnova de tiragem por meio de declanação/centídão emitida, sob a égide do

ant. 299 do Código Penal Brasileiro, pela(s) gnáfica(s) nesponsáveI(eis)
pela impnessão da edição especÍfica em que foi publícado o anúncio,
detalhando o númeno de exemplares destinados à venda avulsa, assinatunas

e circuração gnatuita (contesÍa, degustação e nepante lnterno), bem como

cópia autenticada das notas fiscaÍs do senviço de impressão de refenida
tinagem, aIém de decranação, nedigida pelo nepnesentante legar do

veÍcuro, também sob a égide do ant. 299 do código penaL Brasileino,
infonmando a tinagem e a nelação dos pontos de distnibuição com endeneço

de cada um deles;

rrr - Demais meios: reLatónio de checagem de veiculação, a cargo de

empresa independente de auditonia, se não restan demonstnada, nos tenmos

dos incisos xvrrr ou xrx da cláusula Quanta, penante o GONTRATANTE, a

impossibilidade de fazê-1o. (l

!i ù
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PARÁGRAFO SÉTIMo

Nos casos em que restan demonstrada, nos tenmos dos incisos XVIII e XIX

da Cláusula Quanta, a impossibilidade de obten o nelatónio de checagem, a

cango de empresa independente, a CONTRATADA devená apnesentan:

I - TV, Rádío e Cinema: documento usualmente emítido pelo veícu1o

(mapa ou compnovante de veiculação ou insenção ou innadiação e

similanes) e declanação de execução, sob as penas do art. 299 do

Código Penal Bnasileiro, firmada pela empnesa que nealizou a

veiculação, da qual devem constan, pelo menos, nome empresanial e

CNPJ da empnesa, nome completo, CPF e assinatuna do nesponsáve1 pela

declaração, local, data, nome do programa (quando fon o caso), dia e

honánio da veiculaçãoj

I. a) como altennativa ao pnocedimento pnevisto no incíso I, a

CONTRATADA poder'á apnesentar documento usualmente emítido pelo

veÍculo (mapa ou compnovante de veiculação ou insenção ou irradiação
e similares) em que figune a declanação prevista no inciso f deste

panágnafo, na fnente ou no verso desse documento, mediante impressão

eLetnônica ou a canimbo, desde que essa declaração seja assinada e
que esse documento 'composto' contenha todas as infonmações

previstas no inciso I deste item.

I. b) como alternativa ao conjunto de documentos pnevistos nos

incisos f e I.a) deste panágrafo sétimo, a CONTRATADA podená

apresentan declanação de execução, sob as penas do art. Zg9 do

Código Penal Bnasileino, emitida pela empresa que nealizou a

veiculação, da qual devem constan, pelo menos, nome empnesarial e

CNPJ da empnesa, nome completo, CPF e assinatuna do nesponsável pela

declaração, Iocal, data, nome do programa (quando fon o caso), dia e

horário da veiculação.

II - MÍdia Extenion:

II.a - MÍdía Out Of Home; nelatónio de exibição fornecido pela

empnesa que veiculou a peÇa, de que devem constan as fotos, perÍodo

de veÍculação, Iocal e nome da campanha, datado e assinado,

acompanhado de declanação de execução, sob as penas do ant. 299 do
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Código Penal Bnasileino, firmada pela empresa que nealizou a

veiculação, da qual devem constan, pelo menos, nome empnesanial e

CNPI da empresa, nome completo, CPF e assinatura do nesponsável pela

declanação;

II.b - MÍdia DigitaL )ut Of Home; nelatónio de exibição fornecido

pela empresa que veiculou a peça, de que devem constan fotos por

amostragem, identificação do local da veiculação, quantidade de

inser'ções, nome da campanha, peníodo de veiculação, datado e

assinado, acompanhado de declanação de execução, sob as penas do

ant.299 do Código Penal Bnasileiro, finmada pela empnesa que

nealizou a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome

empresarial e CNPJ da empnesa, nome completo, CPF e assínatuna do

nesponsável pela declaraçãoj

II.c - Carno de Som: nelatónio de veiculação fonnecido pela empnesa

que veiculou a peÇa, com nelatónio de GPS e fotos de todos os cannos

contratados, com imagem de fundo que compnove a cidade em que a ação

foi nealizada, acompanhado de declanação de execução, sob as penas

do ant. 299 do Código PenaI BnasÍ1eino, finmada pela empnesa que

neaLizou a veiculação, da qual devem constan, pelo menos, nome

empresarÍa1 e CNPI da empnesa, nome completo, CPF e assinatura do

nesponsável pela declaração;

III - fntennet: relatónio de genenciamento fornecido pela empnesa

que veiculou as peças, pneferencialmente com o print da tela.

PARAGRAFO OITAVO

As fonmas de comprovação de veiculação em mÍdias não pnevistas nos

incisos I, II e III do panágrafo sétimo serão estabelecidas fonmalmente

pelo CONTRATANTE, antes da apnovação do nespectivo Plano de Mídia.

PARAGRAFO NONO

0 pagamento das despesas sená efetuado em 3Ø

apresentação dos documentos indicados no caput e

desta cIáusula.

(tninta) dias após a

nos panágnafo tenceino

i- *"'t
:97 Ij'' 

,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARlA DE GOVERNO

UNIDADE DE CONUNICAçÃO

PARAGRAFO DECIMO

Constitui condição pana a nealização dos pagamentos a inexistência de

negístnos em nome da CONTRATADA no "Cadastro lnfonmativo dos Créditos não

Quitados de Óngãos e Entidades Estaduaís- CADIN ESTADUAL", o qual deverá

sen consultado pon ocasíão da nealização de cada pagamento. 0 cumprimento

desta condição podená se dan pela compnovação, pela CONTRATADA, de que os

negistnos estão suspensos, nos tenmos do antigo 8e da Lei Estadual ¡e

L2.799/2øø8.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

A CONTRATADA deverá apresentar, conforme o caso, Centificado de

Regulanídade de Situação do Fundo de Ganantia do Tempo de Senviço - FGTS,

Centidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Centidão

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tnibutos Fedenais e à Dívida

Ativa da União e centidöes negativas de débitos expedidas pelo Estado e

Município, se:

I - não estíven cadastrada no CAUFESP;

II * sua situação no CAUFESP apresentan documentação obnigatónia vencida.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Caso se constate erro ou innegulanidade na documentação de cobnança, o

CONTRATANTE, a seu juízo, poderá devolvê-la, pana as devidas corneções,

ou aceitá-la, com a glosa da pante que considerar indevlda.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

Na hipótese de devolução, a documentação sená considenada como não

apresentada, pana fÍns de atendimento das condiçöes contnatuaís.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidiná correção monetánia sobne o valor
devido na fonma da legislação aplicáve1, bem como junos monatónios, a

razão de Ør5% (meio pon cento) ao mês, calculados pro rata temporís, em

nelação ao atnaso verificado.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTo

O CONTRATANTE não paganá nenhum acnéscimo pon atnaso de pagamento

deconnente de fornecimento de senviços, pon pante de qualquen das

CONTRATADAS, no caso de ausência total ou parcial da documentação

necessária à quitação da nespectiva despesa, ou pendente de cumprimento

cláusula contratual-.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO

O CONTRATANTE poderá, pon ocasião do pagamento, efetuan a retenção de

tributos detenminada pon lei, ainda que não haja indicação de netenção na

nota fiscal apnesentada ou que se nefina a netenções não realizadas em

meses anteniones.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO

A nealização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das

nesponsabilidades contnatuais, quaisquen que sejam, nem implicar.á

apnovação definitiva dos senviços pon ela executados.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO

O CONTRATANTE não paganá nenhum compnomisso, assumldo pon qualquen das

CONTRATADAS, que the venha a ser cobr.ado dinetamente pon tenceinos.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO

Os pagamentos a fonnecedones e veículos de comunicação pon serviços
pnestados serão efetuados pela CONTRATADA incumbida da reaLização dos

senviços em até L5 (quinze) dias após o recebimento da ondem bancánia do

CONTRATANTE pela agência bancária pagadora.

PARAGRAFO VIGESIMO

A CONTRATADA incumbida da nealização dos serviços infonmará os pagamentos

feitos a fonnecedones e veÍculos a cada ordem bancár ia de pagamento

emitida pelo CONTRATANTE e encaminhaná nelatónio até o décimo quinto dia
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de cada mês com a consolidação dos pagamentos efetuados no mês

imediatamente antenion.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO

Os dados e fonmato dos controles senão definidos pelo CONTRATANTE, e os

nelatónios devenão conter pelos menos as seguintes infonmações: data do

pagamento do CONTRATANTE, data do pagamento da CONTRATADA, número da nota

fiscal, valor pago e nome do favonecido.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO

O não cumpnimento do disposto nos parágnafos décimo nono e vigésimo ou a

falta de apnesentação de justificativa plausível pana o não pagamento no

p?azo estipulado podená implicar a suspensão da liquidação das despesas

da CONTRATADA que deixou de cumpnir os aludidos itens, até que seja

nesolvida a pendência.

PARÁGRAFO VIGÉSIMo TERCEIRo

Não solucionada a pendência no prazo de 15 (quinze) dias, contado da

notificação do CONTRATANTE, ficará canacterizada inexecução contratual.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO

Canactenizada a inexecução contnatual pelos motivos expnessos no

panágnafo vígésimo segundo, o CONTRATANTE, nos tenmos da C1áusuIa Décima

Quanta, podená optan pela nescisão deste contrato em nelação à CONTRATADA

que não cumpriu com sua obnigação e/ou, em canáten excepcional, liquÍdar
despesas e efetuar os nespectivos pagamentos dinetamente ao fornecedon de

serviços especializados ou ao veÍculo, confonme o caso.

PARÁGRAFo VIGÉSIMo QUINTo

Pana presenvan o dineito dos fornecedones e veículos em neceber com

negularidade pelos senviços pnestados e pela venda de tempos e ou

espaços, o CONTRATANTE podená instítuir pnocedimento altennativo de

contnole pana efetuar os pagamentos mediante nepasse, pela CONTRATADA
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incumbida da nealização dos senviços, dos valones connespondentes aos

fornecedones e veÍculos, em openações bancánias concomitantes.

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO

Os eventuais encangos financeinos, processuais e outnos, deconnentes da

inobservância, pon qualquen das CONTRATADAS, de prazos de pagamento senão

de sua exclusiva nesponsabÍlÍdade.

PARÁGRAFo VIGÉsIMo sÉTIMo

O CONTRATANTE, na condição de fonte netentona, fará o desconto

necolhimento dos tnibutos e contníbuÍçöes a que esteja obrigado

legislação vígente ou supenveniente, neferente aos pagamentos

efetuan.

eo
pela

que

PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO

Os pagamentos senão nealizados mediante depósito na conta cornente

bancánia em nome de cada CONTRATADA no Banco do BrasÍ] S/4.

PARAGRAFO VIGÉSIMO NONO

0 recolhimento do Imposto sobre Senviços de Qualquen Natuneza - ISSQN

deverá sen feito em consonância com o antigo 3e e demais disposições da

Lei Complementan Fedenal ¡e 1,L6/2øø3, e nespeitando as seguintes

determinações :

I - Quando da celebnação do contnato, cada CONTRATADA devená indican a

IegÍs1ação municipal aplicável aos serviços pon elas pnestados,

nelativamente ao rssQN, esclanecendo, expnessamente, sobne a eventual

necessidade de netenção do tnibuto, pelo tomadon dos serviços;
II - Caso se mostre exigÍvel, à luz da legislação municipal, a netenção

do ISSQN pelo tomadon dos serviços:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de nesponsável tnibutánio, deverá

reten a quantia cornespondente do valon da nota-fiscal, fatura,
necibo ou documento de cobrança equivalente apresentada e recolhen a

nespectiva importância em nome das CONTRATADAS no p?azo previsto na

legislação municipal.
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b) Pana tanto, cada CONTRATADA devená destacar o valon da retenção,

a título de "RETENÇÃO PARA o ISS" ao emítin a nota fiscal, fatuna,

necibo ou documento de cobrança equivalente. Considera-se preço do

serviço a neceita bnuta a ele connespondente, sem nenhuma dedução.

III - Caso, pon outno lado, não haja pnevisão de netenção do ISSQN pelo

tomadon dos senviços:

a) cada CONTRATADA devená apnesentan declanação da Municipalidade

competente com a indicação de sua data-limite de necolhimento ou, se

fon o caso, da condição de Ísenção;

b) Mensalmente cada CONTRATADA deverá apresentar comprovante de

recolhimento do ISSQN pon meio de cópias autenticadas das guias

connespondentes ao serviço executado e devená estan nefenenciado à

data de emissão da nota fiscal, fatuna ou documento de cobrança

equivalente;

c) Caso, pon ocasião da apnesentação da nota fiscal, da fatura ou do

documento de cobnança equivalente, não haja decorrido o prazo legal
pana recolhimento do ISSQN, podenão ser apresentadas cópias das

guias de necolhimento nefenentes ao mês imediatamente antenior,
devendo cada CONTRATADA apnesentar a documentação devida quando do

vencimento do pnazo legal para o necolhimento.

d) a não apnesentação dessas comprovações asseguna ao CONTRATANTE o

direito de sustan o pagamento nespectÍvo e/ou os pagamentos

seguintes .

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXEcUcÃo CoNTRATUAL

A garantia de execução contratual, quando exigida ,pelo CONTRATANTE em

decorrência da celebnação do contrato, devená obedecen às normas

pnevistas no Edital indicado no pneâmbulo deste instnumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - sANcÕEs PARA o cAso DE INADIMPLEMENTo

Se a CONTRATADA inadimplin as obnigações assumidas, no todo ou em pante,

penante o CONTRATANTE ficaná sujeita às sanções previstas nos antigos 86

a 88 da Lei Federal ne 8.666/1993 ou nos artigos 8Ø a 82 da Lei Estadual

T-, n, ii,
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ne 6,544/1,989, nos tenmos do Edital indicado no preâmbulo deste

instrumento e do seu Anexo VfI.

CLAUSULA DECIMA OUARTA - RESCISAO

O contnato podená sen rescindido, na fonma, com as consequências e pelos

motivos pnevistos nos antigos 77 a 8Ø e 86 a 88, da Lei Fedenal ¡e

8.666/L993.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA neconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de

nescisão administnativa, prevista no artigo 79 da Lei Fedenal ¡e

8.666/1993, bem como no antigo Le¡ 52e, item 3, do Decneto EstaduaL ¡e

55.938/2øtØ, com a nedação que the foi dada pelo Decreto Estadual ¡e

57,'J.59/2Øtt, na hipótese da configunação de tnabalho em canáten não

eventual pon pessoas fÍsicas, com nelação de subondinação ou dependência,

quando a CONTRATADA for sociedade coopenativa.

PARÁGRAFO SEGUNDO

0 descumprimento das obrigações contratuais nelativas à conformidade ao

manco legal anticorrupÇão, pnevistas na Cláusula Quanta deste

instnumento, poderá submeten a CONTRATADA à rescisão unilateral do

contrato, a cniténio do CONTRATANTE, sem pnejuÍzo da aplicação das

sanções penais e administnativas cabÍveis e, tambérn, da instaunação do

processo administrativo de nesponsabilização de que tnatam a Lei Fedenal

ns 12.846/2ø13 e o Decneto Estadual ns 6Ø.1ø6/2Ø1,4.

CLÁUSULA DÉCIMA oUINTA - coMPRoMlsssos ÉTlcos E TRANSPARÊNCIA

As CONTRATADAS guiar-se-ão pelo Código de Ética dos profissionais de

pnopaganda e pelas nonmas cornelatas, com o objetivo de produzir

publicidade que esteja de acondo com o Código de Defesa do Consumidor e

demais leis vigentes, a moral e os bons costumes.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

A omissão ou tolenância das pantes em exigir o estnito cumpnimento das

dísposições deste contnato ou em exencen prernogativa dele deconnente não

constituiná novação ou nenúncia nem lhes afetará o direito de, a qualquen

tempo, exiginem o fiel cumprimento do avençado.

PARAGRAFO SEGUNDO

As infonmações sobre a execução deste contrato, com

fonnecedores de senvÍços especializados e de veícuIos

senão divulgadas no sítio do CONTRATANTE na intennet,
antigo 'J,6 da Lei fedenal ne L2.232/2øIØ.

os nomes dos

de divulgação,

nos tenmos do

PARAGRAFO TERCEIRO

As infonmações sobne valores pagos senão divulgadas pelos totais de cada

tipo de senviço de fonnecedones e de cada meio de divulgação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DIsPosIcÕEs FINAIS

Fica ainda ajustado que:

I - Considenam-se partes íntegnantes do presente contnato, como se nele

estivessem tnanscnitos :

a) o EditaI indicado no preâmbu1o deste instnumento, com todos os

seus anexosj

b) as pnopostas técnica e de preços apnesentadas pela CONTRATADA;

II - Aplicam-se às omissões deste contnato as disposiçöes da Lei estadual

no 6.544/89, da Lei fedenal no 8.666/93 e disposições regulamentanes.

III - Para dinimin quaisquen questões decornentes do contnato, não

resolvidas na esfena administrativas, sená competente o fono da Comanca

da Capital do Estado de São Paulo.

E assim, pon estarem às partes justas e contnatadas, foi lavr-ado o

presente instnumento em cinco vias de igual teor e fonma Quê, lido e

achado conforme pelas pantes, vai por elas assinado pana que pnoduza

i,;"t
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todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo

identificadas.

São Paulo, de de 2ØXX.

CONTRATANTE

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:

RG ne

NOME:

RG ne:
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ANEXO V

AVALIAçÃO BIMESTRAL DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA

Agência avaliada

Início da vigência do contnato

Unidade gestona da publicidade

Titular da unídade

Nome e cargo do avaliador

Assinatuna do avaliadon

Endosso do titulan
Data da avaliação

Outros panticipantes

Pnóxima avaliação prevista pana

I - Aspectos estratégicos

L Entendimento dos problemas
pnoblemática do anunciante, de sua
fortes e fracos.

de comunicação do cliente. Conhecimento da

insenção social e mencadológica, seus pontos

2 Uso de pesquisa pana conhecimento dos segmentos dos públicos mais
impontantes no relacionamento publicitánio do cliente; conhecimento de seus
valores, atitudes, compontamentos e de seu modo de interagin com o cliente;
conhecimento das expectativas do púbrico-arvo em relação ao criente.

Capacidade de Ídentifican altennativas de abondagem publicitánia e
acuidade na escolha da melhon dentro as cogitadas. Conhecimento e anáIise das
ações de comunicação nealizadas pela conconrência ou pon defensones de pontos de
vista divensos ou contnánios. Acompanhamento, pon iniciativa e conta pnópnias, e
utilização de pesquisas relacionadas com a ánea de atuação do cliente.

3

t 2 3 4 5 6 7 8 9 tø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 TØ
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Visão estratégica: capacidade de anticulan conhecimentos sobne o cliente,
os públicos, a comunicação concorrente ou adversa, os objetivos do cliente e as

venbas disponíveis. AvaIiação de campanhas nealizadas e aproveitamento dos

nesultados em trabalhos subsequentes.

Disponibilidade dos profissionais de planejamento e pesquisa pana

discutin problemas com os técnicos do cliente.

II - Cniação

L, Respeito ao público, à sua cultuna e aos seus valores.

2, Pentinência, oniginalidade e simplicidade das ideias criativas.

3. Acento das soluções pnopostas para os pnoblemas apnesentados; adequação
ao briefing.

Engenhosidade na concepção das peças; capacidade de pnoduzin sunpresa e

encanto, quando necessánio.

5. Consistência da estnatégia e dos pantidos de criação pnopostos com os
objetivos institucionais do cliente; nespeíto à pensonalidade
institucional do cliente e à sua identidade visual, bem como à do Governo
como um todo, considenando o STCOM.

5

4
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L 2 3 4 5 6 7 8 9 1.ø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 1.ø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 1,Ø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø

1" 2 3 4 5 6 7 8 9 1.ø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 tØ
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6,Objetívidade. A cniação está nealmente a serviço do cliente, e não da

pnomoção da capacidade cniativa da agência.

Conhecimento do seton e das ações de comunicação conconnentes ou

advensas, revelado ou implícito nas soluções apnesentadas.

8. Manutenção de bons padnões de acabamento, amadunecimento das idéias e

correção das infonmações nas peças apnesentadas pana exame e apnovação
(Layouts, textos, noteinos, storyboards),

9. Domínio de novos mateniais, novas técnícas de pnodução e linguagens;
atualização constante.

1Ø. Rapidez .

Ll.Integnação com o atendimento e o planejamento

L2.Acesso dos representantes do cliente ao pessoal de cniação

T 2 3 4 5 6 7 8 9 1.ø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 TØ

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Ø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

t 2 3 4 5 6 7 8 9 tØ

t 2 3 4 5 6 7 8 9 1.ø

T 2 3 4 5 6 7 8 9 TØ

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 tø
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III - Produção

1. Qualidade antística e artesanal. Competência para pnesenvar e incrementar
a qualidade de textos, noteinos, layouts e oniginais em genal.
Acabamento.

2. Adequação, propriedade. Integração com o atendimento

3. Capacidade de cumpnin pnazos, sem sacnifício da qualidade.

4, Prática de custos compatÍveis com os de mencado, especialmente em

comparação com o seton pnivado. Rapidez na apnesentação de estimativas de
custos.

5. Capacidade de buscar soluções de pnodução que neduzam custos.
Planejamento visando à economia na utilização dos mateniais produzidos.

6, Domínio de novas técnicas, processos e mateniais. Atualização.

7. Cumpnimento de compnomissos assumidos por ocasião da licitação

t 2 3 4 5 6 7 8 9 1,Ø

,J,
2 3 4 5 6 7 8 9 tø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 1,ø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 tø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

t 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

T 2 3 4 5 6 7 8 9 tØ
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IV - MÍdia: planejamento e pesquisa

Acompanhamento negulan, pon meio de estudos e pesquisas, da evolução dos

hábitos de consumo de comunicação do público em genal e, em especial, dos

segmentos mais importantes pana a comunicação do cLiente.

2. Iniciativa na prospecção de novos meios.

3. Capacidade de formular nacíocínio estratégico em mídia

4. Competência pana simular alternativas de mix de mídia e indicar a melhon
cobentuna do púbIico-alvo, à vista dos objetivos e recunsos do cliente.

V - Compra e acompanhamento de mídia

Competência negocial pana obten boas colocações nas insenções,
opontunidades especiais, descontos sobne pneços de tabelas, bonificaçöes,
neaplicações, pnazos de pagamento em benefício do cliente.

2. Discnição.

Entnosamento com o atendimento. Rapidez e fonma de apnesentação dos
planos de mÍdia.

L

L

3

L 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 tØ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

L 2 3 4 5 6 7 8 9 tø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

L 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø
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Agilídade pana pnopon nefonmulações do plano ou da pnognamação diante de

altenações de conjuntuna.

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

4

t 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 1.ø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Ø

6 Capacidade de conseguin compensações
tnuncamento da inserção, defeito de

inaceitáveis.

pon falha do veícuLo
impnessão), inclusive

(tais como

colocações

L 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

7, Sistemática de checagem das veiculações em todos os meios; confiabilidade
dos instnumentos de afenição empnegados na checagem.

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

VI - Metas

1. Atíngimento de metas e objetivos institucionais e mencadológicos, comprovado
em pesquisas de campo e definidos pelo clÍente.

8

L

L 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Ø

1_ 2 3 4 5 6 7 8 9 'J_ø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 tØ
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1,. Conhecimento do cliente e das ações de comunicação conconnentes ou

advensas.

Disponibilidade. Pontualidade. Rapidez e tempestividade. Eficácía da

sistemática de negistno de reuniões/visitas/telefonemas e no

acompanhamento de pendências.

3. Objetividade e nacionalidade. Intenesse e disponibilidade pana debater e

considerar opiniões divensas das da agência. Honestidade e fnanqueza na

defesa de trabalhos e opiniões.

4. Capacidade de manten o trabalho da agência dentno do planejamento
estnatégico.

5. Entnosamento com todas as áreas da agência. Capacidade de nelacionan-se
positivamente com o pessoal das áneas-fim do cliente.

Rapidez na conneção de falhas de pnocedimento apontadas. Capacidade de
manten padnão de qualidade adequado nos mateniais tnazidos pana apnovação
(mateniais bem elaborados e amadunecidos no âmbito da agência, quanto à

fonma e ao conteúdo).

6

t 2 3 4 5 6 7 8 9 tø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Ø

T 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Ø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

7. Confiabilidade. CapacÍdade e disposição
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VIII - Administnação e finanças

1.. Organização

2. Conneção dos dados e documentos

3. Rapidez e forma de apnesentação de fatunas

4. Administnação de pagamentos. Segunança e napidez nos pagamentos a

tenceinos, por conta do cliente

IX - Serviços especiais

t. Disponibilização negulan de:
. Pesquisas sobre hábitos de consumo de comunicação;
o Levantamento de investimentos publicitánios da conconrência;
. Serviços de cLipping;
. Co1etânea de campanhas e peças sobne temas correlatos;
. Textos atuais sobne tendências e inovações em comunicação e marketing;
. Palestnas sobre temas de interesse pnofissíonal;
¡ Vagas em eventos relacionados à atividade-fim do cliente e à ánea de

comunicação e marketíng.

L 2 3 4 5 6 7 8 9 tø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 tø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø

'J, 2 3 4 5 6 7 8 9 1.ø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 1Ø

t 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø
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X - Atendimento global

L. Panticipação e envolvimento dos dirigentes da agência

2, Capacidade de atuan decisivamente e fonnecer nesultados de qualidade

Qualificação do conjunto de profissionais alocados ao atendimento da

conta, em todas as áneas da agêncía. Obsenvância da pnática de consultar
o cliente antes da substituição de pnofissionais alocados a seu
atendímento.

4. Rapídez e pontualidade das soluções para os pnoblemas apnesentados

5. Estnutuna, na cidade sede do cliente, compatível com as necessidades
deste.

Cumpnimento dos compnomissos assumidos por ocasião da licitação,
inclusive os relacionados a custos.

7, EnvolvÍmento global com os problemas e necessidades do cliente.

6

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 tØ

L 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

L 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 Tø

L 2 3 4 5 6 7 8 9 LØ
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RESULTADOS

Item Descrição Pontuação obtlda

I Aspectos estnatégicos

II Cniação

III Pnodução

IV Mídia: planejamento e pesquisa

V Compna e acompanhamento de mídía

VI Meta s

VII Gnupo de atendimento

VIII Adminístnação e finanças

IX Senviços especíais

X Atendimento globa1

Total genal
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TABELA DE AVALTAçÃO

Nível

I Excelente 496 a 560 pontos

II Muito bom 432 a 495 pontos

III Bom 368 a 431 pontos

IV Médío 3ø4 a 367 pontos

V
Razoáve1 246 a 3Ø3 pontos

VI InaceÍtável até 245 pontos

COMENTÁRIOS
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ANEXO VI

MANUAL PARA SELEçÃO INTERNA DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA CONTRATADA

Objetivo

Este ManuaI estabelece os pnocedimentos intennos de seleção de

agência de publicidade contnatada a senem adotados consoante o

estabelecido na Lei fedenal ne L2.232/2ØLØ.

Constituem açöes de publicidade, para fins deste ManuaI, os

senviços elencados na Lei fedenal ¡e L2.232/2ØLø, os quais são

objeto dos contnatos fínmados com agências, com exceção das ações

de publicidade legal e dos serviços descnitos nos contnatos de

eventos, assessoria de impnensa e comunicação digital, uma vez que

se constituem em objeto de outnos contnatos independentes.

ReferêncÍas Legaís

Lei Fedenal n.e 8.666, de 2L de junho de L993 e Lei n.e 6.544 de 22

de novembno de L989 e altenações posteniores.

Lei Fedenal n.e t2.232, de 29 de abnil de 2ØLØ.

Lei Federal n.s 4.68Ø, de L8 de junho de 1965.

Lei n.e 13.1.21., de Ø7 de julho de 2ØØ8.

Decreto federal ¡.e 57,69ø, de L.e de fevereiro de 1,966, altenado

pelo Decneto fedenal n.e 4.563, de 31- de dezembro 2ØØ2.

Decreto n.e 43.833, de Ø8 de feveneiro de l-999.

Decreto n,e 52.Ø4Ø, de Ø7 de agosto de 2ØØ7 e Decreto np 64.Ø61/19;

Nonmas e Instruções expedidas pelo óngão central do Sistema de

Comunicação do Govenno do Estado de São Paulo - SICOM.

Nonmas-Padrão da Atividade Publicitária do Conselho ExecutÍvo de

Nonmas Padnão - CENP.

3. Do procedimento administrativo para seleção intenna da agência de

publícidade

3.1, O pnocedimento de seleção de agência de publicidade contnatada pana

realização de ações de publicidade será iniciado com a abentuna de

ìii
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pnocesso administrativo, pnefenencíalmente em fonmato digital, podendo

também constituin-se em autos pnópnios, a pantir da Solicitação de Ação

de Comunicação Publicitánia - SAC, devidamente numenada em ordem

sequencial, divididas em dois tipos de solicitações:
3.1.1.. SAC - Solicitação de Ação de Comunicação Publicitánia, onde a

ação de comunicação desenvolvida não envolve a elaboração de plano

de mídia pana sua execução;

3.1..2. SAC-MID - Solicitação de Ação de Comunicação Publicitária com

Mídia, onde a ação de comunÍcação, necessariamente, envoLve também o

planejamento e execução de planos de mídia para sua veiculação, pana

sua plena execução.

3.2. Constarão do pnocesso se solicitação de ação de comunicação, em

ambos os casos acima citados;

a) numeração úníca e sequencial para cada exercÍcio financeiro, em

ondem crescente, em cada uma das solícitações;
b) data de sua expedição;

c) assunto/tema a ser abordado;

d) contexto do assunto/tema;

e) objetivo da ação de comunicação;

f) pnoblema/questão a sen enfnentada;

g) púb1ico alvo da ação de comunicação;

h) sugestão de meios, fonmatos, peças e mateniais a senem cniados;

i) identificação do óngão intenessado;

j) dotação onçamentánia a sen onenada;

k) pnazo para entnega da pnoposta;

1) estimativa de necunsos necessánios;

m) obrigatoniedades;

n) mais infonmações e

o) contato.

3.3. Os documentos compnobatónios dos atos pnocessuais e administnativos

senão arquivados, preferencialmente em fonmato dígital, podendo ainda ser
juntados aos autos do pnocedimento, notadamente os fonmulánios descnitos

neste manual, e a juntada deve nespeitan, na medida do possíveI, a ondem

cronológica de sua elabonação.

Tti
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3.4. 0 andamento e a circulação da SAC deverá ocornen,

pneferencialmente, por sistema eletnônico/digital.
3.5. 0s procedimentos pertinentes ao recebimento, liquidação e pagamento

dos senviços devenão fazer nefenência ao número das SAC's que deram

onigem aos serviços executados a serem pagos.

3.6. 0s fonmulários necessários à execução dos pnocedimentos deste

Manual são aqueles constantes dos anexos deste manual.

4. Do objeto das Solicitações de Ação de Comunicação e de sua origem

4.1. 0s órgãos setoniais do Sistema de Comunicação do Estado de São

Paulo - SICOM, interessados na nealização de ação de comunicação

publicitánia, encaminharão à Unidade Centnal do SICOM suas necessidades e

todas as demais infonmações que possibilitem a elabonação fonmal de

Solicitações de Ações de Comunicação, quen seja de SAC ou de SAC - MID, a

sen pnovidenciada pela Coondenação de Manketing da Unidade de

Comunicação.

4,L.1,. Qualquer SAC podená ten onigem também em áneas da pnópria

Unidade de Comunicação, dinetamente ou pon pnoposta de suas agências

contnatadas.

4.2, À Coordenação de Manketing caber'á a análíse da solicitação pana os

devidos ajustes e considenaçöes, inclusive quanto à disponibilidade
onçamentánia.

4.3. Após a sua apnovação e/ou adequação apenas a Coordenação de

Manketing poder'á dan início aos procedimentos descritos nos itens 3 a 5

deste manual.

4.4. Após a realização de todos os procedimentos descnitos no item 3 a 5

deste Manual, a nealização da ação de comunicação selecionada, só poderá

sen íniciada mediante a autonização expnessa da Coondenação de Manketing.

4,5, Quando, no deconnen da execução da ação de comunicação (SAC ou SAC-

MID), fon ídentificada a necessidade de se crian maís peças ou amplian o

plano de mÍdia já autonizado, sená aberta nova SAC ou SAC-MID

Complementan, com nemissão expressa à antenior, ampliando-se as ações de

comunicação conforme a necessidade.

i-,ì; itl
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5. Das etapas do procedimento de seleção interna das agêncÍas

5.1. A seleção intenna das agências contnatadas pana a execução das

ações de comunicação publicitánias, quen seja uma SAC, quer seja uma SAC-

MTD, sená nealizada considenando-se as seguintes dínetnizes técnicas:
a) Objetivos especÍficos indicados na SAC ou SAC - MIDj

b) Criténios técnicos que negulam a atividade publicitária no

BnasÍl (Lei fedenal n.e 4,68ø, de L8 de junho de 1965, Decneto

fedenal ¡.e 57.69ø, de 1.e de feveneino de L966, altenado pelo

Decneto fedenal ¡.e 4,563, de 31, de dezembro 2ØØ2. e Nonmas-

Padnão da Atividade Publicitánia do Conselho Executivo de Nonmas

Padnão - CENP); e

c) PnincÍpios que negem a atividade administnativa, notadamente o

da economicidade, da eficiência e da razoabilídade.

5,2. A seleção da agêncía de publicidade que irá desenvol-ver a Ação de

Comunicação oconrená sempre justificadamente e obsenvados as dinetnizes
acima apontadas, podendo se dan das seguintes fonmas:

L) Oconrendo a solicitação de uma Ação de Comunicação (SAC ou

SAC-MID) cujo objeto já tenha sído desenvolvido antenionmente em

outra ação de comunícação, poden-se-á dar preferência pana a

agência contratada que realizou a ação antenion, diante do

conhecimento técnico e da "expentise" já desenvolvida, desde que:

a.L. sejam passíveis de reapnoveitamento o conhecimento técnico e a

Ídeia cniativa proposta no trabalho executado antenionmente;

a.2. que a execução da ação de comunicação antenion tenha sido

avaliada como satisfatória e adequada pelo contratante.
2) Para a execução de ação de comunicação publicitária, uma vez

não adotada a pnovidência prevista no item antenion, a Coondenação

de Manketing deverá dan inÍcio ao processo de seleção intenna de

agência de publicidade contratada, como indicado no item 3 deste

manual.

5.3. Na seleção da agência de publicidade contnatada, pana execução de

ação de comunicação publicitánia inédita (SAC ou SAC - MID), deve-se

adotan as seguintes pnovidências:
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a) cientificação de todas as agêncías contratadas, pela Coot denação

de Marketing, sobne a emissão da nefenida SAC ou SAC-MID,

possibilitando que panticipem do processo seletÍvo, a sen

compnovado pon qualquen meio legal (míssiva escrita, mensagem

eletrônica, etc. );
b) apresentação, pon parte das agências interessadas em panticipan

da seleção, de um plano de comunicação, atendendo a tudo que consta

da SAC emitida pela Coondenação de Manketing, que sená avaliado com

base nos cniténios constantes do item 5 deste manuaL.

5,4, Em ambos os casos, tanto na emissão de SAC, quanto da SAC-MID., a

Coondenação de Marketing consignará os cnitér ios e a justificativa que

consubstanciaram sua escolha e determinará a cientifícação do resultado

às agências participantes.
5.5. Caso nenhuma das propostas apnesentadas pelas agências contnatadas

pana atendimento à SAC / SAC-MID seja considerada adequada, a Coondenação

de Manketing fixaná novo prazo pana que as agências apnesentem novas

pnopostas.

5.6. Entendendo necessánio, a Coondenação de Marketing convocaná as

agências pana nealização de reunião que tenha pon finalidade a elucidação

de dúvídas e divulgação de dados e infonmes que senvinão pana embasan a

apnesentação ou reapnesentação de pnopostas pelas agências de publicidade

contnatadas, o que também podená oconner pon via eletnônica, desde que

compnovadamente .

5.6.1. TaI provÍdência podená também ocorrer caso oconra pedido

expnesso das agências contnatadas.

5.7 . Em casos excepcionais e pana ganantin o intenesse público, o

nesponsável pela aprovação das Ações de comunicação podená sugerir QUê,

oconnendo a hipótese de existinem duas ou mais agências pnoponentes que

tenham ofentado soluções cniativas as quais, integradas, venham a compon,

de fonma mais completa, um nesultado mais satisfatório, do ponto de vista
técnico, possam ambas as pnopostas senem executadas (total ou

pancialmente) para atendimento à SAC / SAC-MID de fonma partilhada. Tat

possibilidade vÍsaná o perfeito atendimento à necessidade da

Administnação Pública, de fonma que sua execução se daná de acordo com a

ili
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divisão de atnibuições a sen definida pela Coondenação de Manketing, na

proponção da utilização pancial ou total de cada uma das pnopostas, e

desde que as agências interessadas concordem com tal encaminhamento.

5.7.1. No caso do panágnafo anterior, podená oconnen a divisão da

SAC emitida, com a necessánia anuência das agências envolvidas,

expnessamente, mesmo que pela via eletrônica. Quando então cada

pante necebená o mesmo númeno sequencial seguido da letra A, B ou C.

5.8. 0 nesponsável pela apnovação das pnopostas de Ação de Comunicação

apnesentadas pana atendimento a todas às SAC's / SAC-MID's, podená

solicitan esclarecimentos técnicos adicionais ou quaisquen outnas

informações às agências, diligenciando como entenden necessánio pana

possibilitan a neal ízação do julgamento da seleção.

5.9. Devenão sen anexados aos autos ou arquivados de forma eletr'ônica
(digitalizada) todos os documentos utilizados no pnocedimento de seleção.

6. Dos cnitérios para seleção das propostas de ação de comunicação

6.1,. Os cnitér ios que nontearão a seleção da pnoposta mais adequada

serão os que seguem abaixo apontados, podendo sen utilizados cada um

deles de fonma 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 adotan os seguintes cniténios de seleção:

a) estrutura e coenência entne a necessidade expnessada e a solução

apnesentada;

b) adequação e consistência estratégica fnente às necessidades

expnes sadas;

c) compneensão das necessidades do contratante e dos objetivos
buscados pela ação de comunicaçãoj

d) inovação e oniginalidade das soluções cr.iativas pnopostas;

e) pertinência e adequação das soluções cniativas apnesentadas tendo

em vista o público alvo;

f) adequação da linguagem e/ou layout das peças pnopostas com a

finalidade institucional do contnatantej e/ou

ir"i
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g) clareza e objetividade.

7. Do encernamento dos procedimentos administnativos de seleção

7.1, Uma vez selecionada a agência de publicidade contratada, após a

ciêncía de todas as agências de publicidade contratadas, o pnocedimento

administrativo respectivo (SAC ou SAC-MID), dever'á sen encernado e

anquivado.

8. Da execução e comprovação das ações de comunicação autorizadas

8.1. Na execução da Ação de Comunicação, inclusive no tocante à

contnatação de senviços complementanes de tenceinos, deverão ser

obsenvadas as negnas constantes do edital convocatónio do centame e do

contnato celebrado entre as pantes além das disposições contidas na

legislação mencionada no pneâmbulo deste manual.

8.2. A agência de publicidade nesponsável pela execução da Ação de

Comunicação autonÍzada devená seguin, quanto à compnovação, todas as

regnas existentes no contrato firmado entne as pantes, apnesentando pana

fins de fatunamento todos os documentos, compnovantes, onçamentos, dados,

informes e tabelas necessárias, que componão o devido pnocedimento

administrativo pana pagamento.

8.3. AIém do supna indicado, quando fon o caso de SAC-MID, os custos e

despesas de veiculação apnesentados ao contnatante pana pagamento devenão

ser acompanhados da demonstração do valon devido ao veícuIo, de sua

tabela de pneços, da descnição dos descontos negociados e dos pedÍdos de

inserção conrespondentes, bem como de nelatónio de checagem de

veiculação, a cargo de empnesa independente, sempne que possíveI.

UNIDADE DE COMUNICAçÃO
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ANEXO VII

RESOLUçÃO SGGE-68, DE 27-tø-99

Díspõe sobre aplícação de multas nos contratos celebrados no âmbito da

Secnetaria do Govenno e Gestão Estratégica, pnevistas nos ants.79r 8ø e

81 da Lei 6.544-89, combinados com os ants. 86 e 87 da Lei 8.666-93

O Secnetánio do Governo e Gestão Estnatégica de acondo com o ant. 99, VI,
aIÍnea a, do Dec. 21,.984-84, nesolve:

SEçÃO I
DAS DTSPOSTçÕES GERATS

Antigo 1e - O atnaso injustificado no cumpnimento dos pnazos pnevistos
nos contnatos administrativos celebrados no âmbito da Secnetania do
Governo e Gestão Estnatégica ou sua inexecução total ou parcial,
sujeitaná a contnatada à multa, na fonma pnevista nesta nesolução, sem

pnejuízo das demais sanções legais.
Antigo 2e - A contagem dos pnazos de entnega ou execução sená feita em

días corridos, iniciando-se no pnimeiro dia úti1 subsequente à data
estabelecida no instnumento contratual.
Panágnafo 1e - Só se iniciam e vencem os pnazos referidos neste antÍgo em

dia de expediente na Secnetaria do Govenno e Gestão Estnatégica.
Parágrafo 2e - Será considenada como entrega imediata aquela que ocornen
em até 3 (tnês) dias, contados na fonma deste antígo.
Antigo 3e - 0 atraso na execução dos ajustes estaná configurado a pantin
do pnimeíno dia útÍI subseqüente ao do enceramento do p"azo estabelecido
no contnato pana o cumprimento da obrigação.
Antigo 4e. - A neincidência no descumpnlmento do p?azo de entnega ou
execução ensejará a aplicação da multa em dobno.

SEçÃO II
DA MULTA POR ATRASO

Artigo 5e - Nos contnatos de compna e senviços o atnaso injustificado
sujeitará a contnatada à multa moratória, calculada à nazão de Ø,t% ao
dia sobne o valor ajustado, excluÍda, quando fon o caso, a pancela
conrespondente aos impostos destacados no documento fiscal.
Artigo 6e - O atnaso injustificado supenion a 6Ø (sessenta) dias corridos
será considerado inexecução, salvo razões de intenesse púbIico expostos
no ato da autoridade competente pana a contnatação.
Antigo 7e - O atraso ínjustifÍcado na execução do contnato de obnas e
serviços de engenhania sujeitará a contratada à multa monatónia diánia,
calcurada sobne o vaLon da etapa indicada no cronograma, incluÍda a

atualização contratual, se fon o caso, na seguinte pnoporção:
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I - atrasos de até 3Ø (trinta) dias - ø,2% ao dÍa;
If - atnasos supeniones a 3Ø (tninta) dias - 6% mais Ø,4% ao dia a partin
do 31e dia, Iimitados esses atnasos a 6Ø (sessenta) dias, sem prejuízo da

nescisão unilateral do ajuste pon ato da Administração.

sEçÃo rrr
DA MULTA pOR TNEXECUçÃO TOTAL OU PARCTAL

Antigo 8e - Pela necusa na assinatuna do contnato, de sua aceitação ou
netirada do instrumento equivalente ou¡ ainda, pela inexecução do seu
objeto, pancial ou totalmente, a Administnação aplicará multa de 2ø%

sobne o valon da obrigação não cumpr.ida.
Par'ágnafo Único - Se a recusa fon motivada em fato impeditivo nelevante,
devidamente compnovada e supenveniente à apnesentação da pnoposta, a

multa poderá sen nelevada pon ato motivado da autoridade competente pana
a contnatação.

SECÃO IV
DA APLTCAçÃO On MULTA

Antigo 9e - Configurado o descumpnimento de obnigação contnatual, a

contnatada será intimada pon escnito, pana, quenendo, defenden-se no
pnazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do pnimeino dia útil subseqüente
à data da comunicação da infnação e da penaridade a que estaná sujeita.
Par'ágnafo Único - A autoridade competente pana a contratação decidiná,
motivadamente, e, no mesmo ato, aplicaná a multa, quando fon o caso.
Publicada a decisão de aplicação da multa no Diário Oficial do Estado, a

contnatada terá pnazo de 5 (cinco) dias úteis pana efetuan o recolhimento
do nespectÍvo valon.
Artigo 1Ø - Juntamente com a pena pecuniánia prevista no ant.8e, podenão
sen aplicadas as penalidades de suspensão temponánia de panticipação em

licitação, impedímento de contnatar com a Administração e declanação de
inidoneidade pana licitan ou contratan com a Administnação Pública, sem
pnejuízo da rescisão unílatenal do ajuste.
Panágnafo único - A aplicação da multa prevista nos ants. 5e e 7e, de
natuneza monatória, não Ímpede a aplicação supenveniente da multa, de
natuneza compensatónía, pnevista no art., 8e, cumulando-se os nespectivos
valones.
Antigo LL - fndependentemente das sanções estabelecidas no ant.8e e no
caput do art. LØ, a contratada, em razão de sua inadimplência, arcaná,
ainda, a título de pendas e danos, com a conrespondente difenença de
preços venificada em nova contnatação, se nenhum dos classificados
nemanescentes aceitar a contnatação nos tenmos pnopostos pela
inadimpJ-ente.
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sEcÃo v
DAS DISPOSIçõES FINAIS

Artigo 1,2 - As disposições desta resolução aplicam-se, também, aos
ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação.
Antigo t3 - os valones das mutrtas não necorhidas no prazo serão
descontados da ganantia do nespectivo contrato ou dos pagamentos devidos
à contnatada. Na impossibilidade, a cobrança será feita judicialmente.
Panágrafo Único - Serão aplicados juros monatónios à nazão de %% ao mês,
às multas não recolhidas até o vencimento.
Artigo 14 - 0s instnumentos convocatónios devenão fazer menção à pnesente
nesolução.
Antigo L5 - Esta resolução entnaná em vigon na data de sua pubricação,
revogadas as dÍsposições em contnánio e, em especíal, a Resolução sG 15,
de 23-3-84.
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