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E D I T A L  D E  C O N C O R R Ê N C I A  P Ú B L I C A  
A V I S O  D E  R E C E B I M E N T O D E  E D I T A L  

 
ATENÇÃO 
 
* É responsabilidade da empresa o envio imediato de recibo do Edital à 2ª CPL. A não comunicação 
imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais alterações 
ocorridas no decorrer da licitação. 
* O recebimento poderá ser comunicado via fac-símile ou e-mail, em mensagem contendo, 
necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir: 

 

AVISO DE RECEBIMENTO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de 
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição 
de publicidade de competência da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Viana.  
 

Empresa: 
 

Endereço: 
 

Cidade: 
 

Estado: 

CNPJ: 
 

Telefone: 
 

Data da retirada do caderno de Licitação: 
 

E-mail: 
 

Pessoa responsável/assinatura: 
 

Para: Segunda Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Viana. 

Tel.: (27) 2124-6731 

E-mail: segundacpl@viana.es.gov.br 
 

M E N S A G E M 
Comunico à 2ª CPL o recebimento do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022. 
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CADERNO DE LICITAÇÃO: 
 
1. Fazem parte integrante do presente Edital: 
 
1.1. Anexo I - (Termo de Referência – Especificações do objeto); 
                          Anexo I.II – Briefing; 
                           Anexo I.III – Modelo de Procuração; 
                          Anexo I.IV – Tabelas de Pontuação; 
                          Anexo I.V – Modelo da Proposta de Preços; 
                                        
1.2. Anexo II - Declaração Conjunta de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do 
presente certame, e que ainda esta ciente das sanções que lhe poderão ser impostas; Não está 
impedida de contratar com a Administração Pública direta e indireta; Não foi declarada inidônea 
pelo Poder Público de nenhuma esfera; Não existe participação, a qualquer título, de dirigente ou 
servidor de entidades ou órgãos da Administração Pública Municipal no quadro da empresa 
licitante; Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos.  
 
1.3. Anexo III – (Modelo de Declaração de Garantia Contratual); 
 
1.4. Anexo IV – (Modelo de Declaração de Enquadramento no Sistema Simples de Tributação 
Nacional em atendimento à Lei Complementar nº. 123/06); 
 
1.5. Anexo V - (Minuta de Contrato); 

 
1.6. Anexo VI - (Tabela de Preços Referenciais-SINAPRO); 
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EDITAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO PÚBLICA nº. 1884/2022 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022 
CÓDIGO CIDADES N° 2022.073E0700001.01.0005 

 
DO PROCESSO, DA REGÊNCIA, DO REGIME E DAS INFORMAÇÕES GERAIS: 
Processo Administrativo:  Nº. 1884/2022. 
Regência:  Lei n°12.232/2010 e Lei nº. 8.666/1.993 e suas 
alterações e demais legislações pertinentes ao tema. 
Modalidade:  Concorrência Pública. 
Tipo de Licitação:  Técnica. 
Regime de Execução:  Execução indireta. 
Repartição interessada: Secretaria Municipal de Comunicação-SECOM.  
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos 
envelopes. 
 
Local para retirada do Edital: Cópia do termo de Edital está disponível a qualquer interessado, no 
Sítio Eletrônico da Prefeitura Municipal de Viana:  www.viana.es.gov.br/licitacao ou por requisição 
com aviso de recebimento no e-mail segundacpl@viana.es.gov.br ou por fim, pessoalmente 
mediante identificação, na Sala da 2ª CPL na Secretaria Municipal de Administração, na Avenida 
Florentino Ávidos, n.º 01, Centro, Viana/ES, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h às 17h, 
através da apresentação de mídia Eletrônica (Pen-drive ou equivalente), emitindo imediato recibo 
de retirada de Edital. 
 
Data e Hora Limite Para Protocolar Envelopes na 2ª CPL (obrigatório): 25/07/2022 às 09h e 30min. 
Expirado o horário de entrega dos envelopes no setor de Protocolos da PMV, nenhum outro 
documento será aceito pela 2ª CPL. 
 
Data, Hora e Local da Abertura: 25/07/2022 às 10h, na Sala da 2ª CPL na Secretaria Municipal de 
Administração, na Avenida Florentino Ávidos, n.º 01, Centro, Viana/ES. 
 
1 – PREÂMBULO - O MUNICIPIO DE VIANA, pessoa jurídica de direito público interno, denominada 
PMV, por intermédio da Segunda Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada 2ª 
CPL, instituída pela Portaria nº. 274/2022, publicada em 19/04/2022, dando cumprimento a ordem 
de abertura de procedimento administrativo de licitação expedida pelo Chefe do Executivo 
Municipal, nos termos da legislação aplicável, torna público a instauração de Processo 
Administrativo de Licitação Pública, na modalidade “concorrência pública”, tipo “Técnica”, 
conforme solicitado no termo de referência, tendo por objeto a prestação de serviços de 
publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade de competência 
da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Viana.  
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2 – OBJETO - O objeto da presente concorrência é a prestação de serviços de publicidade, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o 
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade de competência 
da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Viana.  
2.1. Também integram o objeto desta concorrência, como atividades complementares, os serviços 
especializados pertinentes:  
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração 
de conhecimento relativos à execução do contrato;  
b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada a 
expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas 
tecnologias;  
c) à produção e à execução técnica das peças e ou material criados pelas agências contratadas.  
2.2 As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem 
terão a finalidade de: 
a) Gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da Prefeitura 
Municipal de Viana, o público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as 
campanhas ou peças; 
b) Aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens; 
c) Possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças, vedada a inclusão de 
matéria estranha ou sem pertinência temática com a ação publicitária. 
2.2.1 Os serviços previstos no subitem 2.1.1 não abrangem as atividades de ações 
promocionais, de patrocínio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a 
realização de eventos festivos de qualquer natureza. 
2.2.2 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem precedente o 
patrocínio de mídia, ou seja, de projetos de veiculação em mídia ou em instalações, dispositivos 
e engenhos que funcionem como veículo de comunicação e o patrocínio da transmissão de 
eventos esportivos, culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de 
comunicação. 
2.2.2.1 Para a prestação dos serviços será contratada uma agência de propaganda, doravante 
denominada agência, licitante ou contratada. 
2.2.2.2 Os serviços objeto da presente concorrência serão contratados com agência de pro- 
paganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei nº 4.680/1965 e que tenha obtido 
certificado de qualificação técnica de funcionamento, nos termos da Lei nº12.232/2010. 
2.2.2.3 A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura Municipal de Viana, em conformidade 
com o art. 3º da Lei nº 4.680/1965, na contratação de fornecedores de serviços especializados, 
para a execução das atividades complementares de que trata o subitem 2.1.1, e de veículos e 
demais meios de divulgação, para a transmissão de mensagens publicitárias. 
2.2.3 A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de serviços 
previstos no item 2.1  
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2.2.4. A agência atuará de acordo com solicitação da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura 
de Viana.  
2.2.4.1 Logo, nessa seara, cabe ao gestor público, representante primário do interesse público, 
definir com base no seu poder discricionário e, sempre no intuito de atender o interesse 
público, a conveniência, a oportunidade e o conteúdo de uma determinada ação de 
publicidade, em conjunto com a agência e respectivos especialistas das áreas: 
técnica/criação/arte as diversas ações midiáticas e, respectivos instrumentos/meios/veículos, 
que poderão ser usados em determinado contexto, tempo e lugar.  
2.2.5 Deve-se lembrar que os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais são dinâmicos e 
não estáticos, logo, qualquer alteração no cenário econômico como crises, perdas de receitas, 
assim como fatores ou eventos decorrentes de casos fortuito ou força maior podem afetar os 
Programas, Atividades e Projetos previstos nos planejamentos prévios da Administração 
Municipal. 
2.2.6 As especificidades dos produtos, serviços, veículos a serem utilizadas nas campanhas, 
anúncios, etc, dependem de vários fatores como: locais de atuação ou veiculação da ação, 
datas, horários, etapas, públicos-alvo, produto específico, disponibilidade de recursos, meios de 
criação (desenhos, logomarcas, fotolitos, spot, jingles, leiautes, banners), meios de vinculação 
(outdoor, folders, cartazes, internet, rádio, televisão, jornais, revistas, etc).  
2.2.7 Nessa linha, fica demonstrado que a exigência na fase de licitação de uma definição, 
detalhada, clara e precisa da criação/arte por parte do órgão é praticamente impossível de ser 
delimitada, seja para definir valores futuros de contratações ou mesmos quantidade por tipo de 
serviços que serão executados.  
2.2.8 Ressalta-se ainda que não há como vincular todas as ações de comunicação as quais se 
pretende executar durante a vigência dos contratos, pois, o detalhamento excessivo pode 
“engessar” a máquina administrativa na busca pelo atingimento de sua finalidade maior na área 
da publicidade, que é estabelecer um diálogo permanente com a sociedade, disseminar 
informações de seu interesse, ampliar a participação, o controle social e a transparência das 
ações de governo.  
2.2.9 Logo, demonstra-se desarrazoado e desproporcional detalhamento em planilha de custo, 
especificando os preços unitários e totais de todos os serviços a serem criados em todas as 
futuras execuções de serviços de publicidade, assim como seria, a exemplo, definir quais 
veículos de comunicação serão utilizados sem conhecimento da situação e do momento que 
demandará a ação de publicidade. Desta forma, tem-se de maneira ampla que as hipóteses de 
utilização dos serviços ocorrem para os casos de “criação e desenvolvimento das ações de 
comunicação”; de “produção e execução das peças e materiais publicitários”, e; de 
“contratação de espaço para veiculação das peças ou campanhas publicitárias”. 
2.2.10 Tabela de descontos: 
Desconto em percentual sobre os custos internos, baseados 
na tabela referencial de custos em real do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo - 
SINAPRO/ES. 

________  % 
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Honorários em percentual incidente sobre custos dos 
serviços e suprimentos externos orçados junto a 
fornecedores especializados, quando não geram veiculação. 

________  % 

 
 
3 - CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Restrições - não poderão participar deste Processo Administrativo de Licitação empresas: 
 
3.1.1 - Declaradas inidôneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 
8.666/93 e que não tem a sua idoneidade restabelecida; 
3.1.2 - Com falência decretada; 
3.1.3 - Em consórcio; 
3.1.4 - Que não possuírem registro junto órgão de classe no Estado sede e não estiverem em 
situação regular. 
 
3.2 - Condições – poderão participar desta licitação: 
 
3.2.1 - Empresas cadastradas no Município de Viana/ES ou as que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ao do recebimento dos envelopes de 
proposta e habilitação, observada a necessária qualificação. 
 
 
4 - ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL 
 
4.1 - Os pedidos de esclarecimento sobre o edital deverão ser enviados a Comissão Permanente de 
Licitações até 07 (sete) dias úteis antes da data de abertura do certame através do e-mail 
segundacpl@viana.es.gov.br. 
 
 
5 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
5.1 - Nos termos do § 1º do art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93 qualquer cidadão é parte legítima 
para impugnar este Edital por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data estabelecida para a entrega dos envelopes, devendo a Comissão Permanente de 
Licitação ou autoridade competente, julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis. 
 
5.2 - Nos termos do § 2º do art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93 decairá do direito de impugnar os 
termos deste Edital o Licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data 
estabelecida para a entrega dos envelopes, para a comunicação de eventuais falhas ou 
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irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 
5.3 - a intenção de impugnação do Edital só será aceita acompanhada das razões fundamentadas e 
o que se pretende com a impugnação, cabendo à CPL manifestar preliminarmente sobre a 
aceitabilidade das impugnações. 
 
 
6 - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E DA PROPOSTA 
DE PREÇO. 
 
6.1. Da Representatividade (Credenciamento). 
 
6.1.1. No dia, hora e local estipulados para a abertura da sessão no preâmbulo deste Edital, os 
representantes dos proponentes deverão apresentar para identificação junto ao Presidente da 2ª 
CPL: 
 
6.1.2. Em caso do representante ser o proprietário, sócio, dirigente ou pessoa de condição 
assemelhada: 
 Cópia autenticada do estatuto/contrato social (no qual estejam expressos os seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em nome daquela); 
 Cópia autenticada do documento de identidade; 
 
6.1.3. Em caso de representante da proponente: 
 Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida 
(conforme Anexo III); 
 Cópia autenticada do estatuto/contrato social (documento que comprove que o procurado 
ou signatário do credenciamento possui poderes expressos para firmar procuração); 
 Cópia autenticada do documento de identidade do proprietário da empresa e do 
credenciado; 
 
6.1.4. No presente processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a 
pessoa por ela outorgada/procurada ou credenciada.  
6.1.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa junto à 2ª Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do 
credenciamento para ambas.  
6.1.6. A falta de apresentação ou incorreção da procuração não inabilitará a licitante, mas obstará o 
representante de se manifestar e responder pela mesma. 
6.2. Declarada a abertura da sessão pela Presidente, após a verificação do cumprimento das etapas 
obrigatórias de entrega de envelopes, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se 
início ao recebimento dos envelopes. 
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6.3. Se a empresa pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, juntamente com a Lei Complementar 
147/2014 se enquadrando em Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempresa - ME, deverá 
apresentar fora do envelope de habilitação, declaração emitida pelo responsável legal ou por 
Profissional da Contabilidade responsável pela escrituração da Empresa, conforme Anexo VIII deste 
edital, sob pena de não poder utilizar dos benefícios caso não apresente tal documentação, não 
sendo razão para inabilitação. 
6.3.1 - os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
conciliada com a Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014, serão aceitos em relação à 
proposta de preços, excluindo qualquer possibilidade de questionamento técnico, e tão somente se 
apresentado no momento fixado neste Edital. 
OBS: Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser entregues a senhora Presidente da 
2ª CPL fora dos envelopes, antes do início da sessão de abertura. A entrega de cópias autenticadas 
dos documentos no ato de credenciamento, torna facultativa a apresentação dos mesmos 
novamente no envelope E - da Habilitação. 
6.4 - A documentação deve ser apresentada em 05 (cinco) envelopes distintos, separados e 
lacrados, conforme segue: 
 
6.5 - Os envelopes devem conter, respectivamente:  
6.5.1 - Envelope A - Proposta Técnica-Plano de comunicação Publicitária-Via Não Identificada; 
6.5.2 - Envelope B - Proposta Técnica- Plano de comunicação Publicitária-Via Identificada; 
6.5.3 - Envelope C - Proposta Técnica-Capacidade de Atendimento; 
6.5.4 - Envelope D - Proposta de Preços; 
6.5.5 - Envelope E - Documentos de Habilitação. 
 
6.5.4 - Os envelopes deverão conter a seguinte identificação: 
 
6.5.4.1. Envelope A - Proposta Técnica-Plano de comunicação Publicitária-Via Não Identificada 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 
 
6.5.4.2. Envelope B - Proposta Técnica- Plano de comunicação Publicitária-Via Identificada 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
TELEFONE 
CARIMBO E RUBRICA 
 
6.5.4.3. Envelope C - Proposta Técnica-Capacidade de Atendimento 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
TELEFONE 
CARIMBO E RUBRICA 
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6.5.4.4. Envelope C - Proposta Técnica-Capacidade de Atendimento 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
TELEFONE 
CARIMBO E RUBRICA 
 
6.5.4.5. Envelope D - Proposta de Preços 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
TELEFONE 
CARIMBO E RUBRICA 
 
6.5.4.6. Envelope E - Documentos de Habilitação 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
TELEFONE 
CARIMBO E RUBRICA 
 
6.6 - Os documentos deverão ter todas as folhas rubricadas. 
6.7 - A documentação deve ser apresentada sem emendas ou rasuras e devem ser apresentados, 
unicamente, os documentos solicitados, evitando-se a inclusão de documentos supérfluos ou 
dispensáveis. 
6.8 - Não serão autenticadas pela Comissão Permanente de Licitações as documentações 
apresentadas pelas concorrentes no dia da abertura do certame ou no momento da sessão de 
abertura dos envelopes e julgamento das propostas. Caso haja interesse de realizar a 
autenticação da documentação para a participação no certame, a licitante deverá comparecer na 
sede da PMV até no máximo um dia útil anterior à data fixada para abertura do Certame 
Licitatório. 
 
7. DA PROPOSTA TÉCNICA 
7.1 A proposta técnica deverá ser apresentada em 3 (três) invólucros distintos, destinados um 
para a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária (Envelope A); um para a via 
identificada do Plano de Comunicação Publicitária (Envelope B); e outro para o Conjunto de 
Informações do Proponente (Envelope C), integrantes da proposta técnica que consistirá de um 
conjunto de textos e anexos. 
7.2 As vias não identificadas (envelope A) do Plano de Comunicação Publicitária, deverão ser 
apresentadas seguindo formatação padrão, a saber:  

 Em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda; 
 Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, ambas em branco; 
 Conteúdo impresso em papel A4, branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, orientação re-trato, 

observado o disposto na alínea ‘c2’ do subitem 11.2.2; 
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 Espaçamento de 3 cm na margem esquerda e 2 cm na direita, a partir da borda; 
 Títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos; 
 Espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e en-

tretítulos e entre parágrafos; 
 Alinhamento justificado do texto; 
 Texto e numeração de páginas em fonte ‘arial’, cor preta’, tamanho ‘12 pontos’, 

observado o disposto nos subitens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3; 
 Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página 

interna, em algarismos arábicos; 
 Sem identificação da licitante. 

7.2.1 Para preservar – até a abertura do Invólucro nº B – o sigilo quanto à autoria do Plano de 
Comunicação Publicitária, o Invólucro nº A não poderá: 
 
a) ter nenhuma identificação; 
b) apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da 
licitante; 
c) estar danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos nele 
acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante. 
7.2.2 Os subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação Publicitária poderão ter 
gráfico e ou tabela, observadas as seguintes regras: 
a) os gráficos ou tabelas poderão ser editados em cores; 
b) os dados e informações dos quadros e ou tabelas devem ser editados na fonte ‘arial’, cor 
preta, tamanho ‘10 pontos’; 
c) as páginas em que estiverem inseridos os gráficos e ou tabelas poderão ser: 
c1) apresentadas em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite previsto no subi-tem 
7.2.6, o papel A3 será computado como duas páginas de papel A4; 
c2) impressas na orientação paisagem. 
7.2.3 Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia 
poderão: 
I - ser editados em cores; 
II - ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos; 
III - ter qualquer tipo de formatação de margem; 
IV - ser apresentados em papel A3 dobrado. 
V - Ser apresentados em formato paisagem. 
7.2.4 Esses exemplos devem adequar-se às dimensões do Invólucro nº 1, cabendo à licitante 
atentar ao item 10.2.3. 
7.2.5 Para fins desta concorrência, consideram-se como Não Mídia os meios que não implicam 
a compra de espaço e ou tempo em veículos de comunicação e de divulgação para a 
transmissão de mensagem publicitária. 
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7.3 Os textos, no total, não poderão exceder a 15 (quinze) laudas com no máximo 30 (trinta) 
linhas cada uma. Os anexos, para cada tópico que os admita, não serão em número superior a 
05 (cinco). 
7.4 O Envelope A, reservado à via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária da 
Proposta Técnica, será fornecido pela Secretaria Municipal de Comunicação – SEMCOM, em 
formato padrão e com as informações relativas à licitação  devidamente impressas, uma vez 
que não deve conter informações que identifiquem o licitante, direta ou indiretamente, em 
data e local especificados pelo edital. 
7.5 O Envelope B, reservado à via identificada do Plano de Comunicação Publicitária, terá 
material de mesmo teor da via não identificada – Envelope A, sem os exemplos de peças 
referentes à “Ideia Criativa”, com formato a critério da empresa participante, apresentando em 
seu exterior a devida identificação conforme modelo constante deste Termo de Referência. 
7.6 A licitante, através do seu representante legal devidamente credenciado, deverá retirar 
junto à Comissão Permanente de Licitação, em data, local e horário determinados no edital, o 
invólucro padronizado destinado à apresentação da via não identificada do Plano de 
Comunicação Publicitária. 
7.7 A via identificada do Plano de Comunicação Publicitária deverá estar contida em envelope 
adquirido pela licitante e terá o mesmo teor da via não identificada, sem a anexação das peças 
referentes à ideia criativa. 
7.8 Para efeito de avaliação nesta fase, a licitante deverá apresentar uma campanha simulada 
sobre o tema hipotético, conforme “Briefing” (Anexo II), contendo os quesitos: Plano de 
Comunicação Publicitária e o Conjunto de Informações do Proponente. 
7.9 O Plano de Comunicação Publicitária via não identificada conterá os seguintes sub-quesitos, 
a serem apresentados na ordem abaixo determinada: 
7.9.1 Raciocínio Básico: Constituído de texto, em que a licitante deve expressar seu 
entendimento sobre a Prefeitura Municipal de Viana, suas linhas de atuação e suas 
necessidades de comunicação. 
7.9.2 Estratégia de Comunicação Publicitária: Constituída de texto em que a licitante exporá o 
conceito e o partido temático que, de acordo com seu raciocínio básico, devem fundamentar a 
comunicação da Prefeitura Municipal de Viana, defendendo essa opção, examinando e 
descartando conceitos alternativos. 
7.9.3 Ideia Criativa: Apresentação em forma de texto da síntese da estratégia de comunicação 
publicitária, expressa sob a forma de uma redução de mensagem, que pode ou não assumir a 
forma de um slogan, que constitua uma proposta de solução para o problema  específico de 
comunicação. A ideia criativa deverá ser acompanhada de anexos, sendo estes exemplos de 
peças que a corporifiquem objetivamente, apresentados sob a forma de roteiros e textos 
digitados, limitados a um para cada tipo de meio, em número máximo de 05 (cinco) anexos, 
podendo ser anexados “layouts”, “storyboards”, “monstro de rádio”, “monstro de VT”, 
inclusive para peças de internet, etc. 
7.9.3.1 As peças da Ideia Criativa, constantes do Envelope A deverão ser apresentadas em 
formato a critério da agência, e obrigatoriamente afixadas sobre pranchas avulsas de papel 
formato A3, na cor preta do lado em que as peças serão coladas e na cor parda do lado oposto, 
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entre 200a500gr/m³, sem encadernação, sem capa ou película protetora, em tamanho e 
formato que permitam sua anexação ao envelope, sem danificação, rasura ou alteração do 
mesmo ou das próprias peças. 
7.9.3.2 Qualquer peça de mídia eletrônica (monstros de TV, rádio e peças para internet, dentre 
outros) deverá ser gravada em CD ou DVD, armazenado em estojo, com texto que especifique o 
tipo de peça (fonte Arial, cor preta, corpo 10) conforme exemplo abaixo:  
IDEIA CRIATIVA – MIDIA ELETRÔNICA PEÇA: 
MONSTRO RÁDIO  
7.9.3.3 O mesmo texto deverá ser impresso e afixado sobre o CD /DVD e o estojo do CD/DVD 
deverá ser padrão transparente. 
7.9.3.4 Os arquivos gravados em CD/DVD deverão ser nominados conforme a peça que 
representam. Ex: “monstro_radio.mp3”; “monstro_TV.mp4”. Arquivos de áudio devem ser 
gravados no formato MP3; e de vídeo no formato MP4. 
Podendo ser apresentadas sob a forma de: 
b1) roteiro, leiaute ou storyboard impressos, para qualquer meio; 
b2) protótipo ou ‘monstro’, para peças destinadas a rádio e internet; 
b3) storyboard animado ou animatic, para TV e cinema. 
7.9.3.5 Na elaboração do animatic poderão ser inseridas fotos e imagens estáticas, além de trilha, 
voz de personagens e locução. Não podem ser inseridas imagens em movimento. 
7.9.3.6 Cada peça e ou material deverá trazer indicação sucinta (exemplos: cartaz, filme TV, spot 
rádio, anúncio revista, ‘monstro’ internet) destinada a facilitar seu cotejo, pelos integrantes da 
Subcomissão Técnica, com a relação comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem 7.3.3. 
7.9.3.7 Para fins de cômputo das peças que podem ser apresentadas ‘fisicamente’, até o limite de 
que trata a alínea ‘a’ do subitem 7.3.3.3, devem ser observadas as seguintes regras: 
a) as reduções e variações de formato serão consideradas como novas peças; 
b) cada peça apresentada como parte de um kit será computada no referido limite; 
c) peça sequencial, para qualquer meio (a exemplo de anúncio para revista e jornal e de painéis 
sequenciais de mídia exterior – outdoor, envelopamento de veículos, adesivagem de fingers – entre 
outros), será considerada uma peça se o conjunto transmitir mensagem única; 
d) um hotsite e todas as suas páginas serão considerados uma peça; 
e) um filme e o hotsite em que se encontra hospedado serão considerados duas peças; 
f) um banner e o hotsite para o qual ele esteja direcionado serão considerados duas pe-ças; 
g) um hotsite cuja página de abertura e ou demais páginas internas sejam formadas por animações 
ou imagens captadas, formando um conjunto integrado ao hotsite, será consi-derado uma peça. 
7.9.3.8 As peças da Ideia Criativa, constantes do Envelope A deverão ser impressas em formato a 
critério da agência, e obrigatoriamente afixadas sobre pranchas avulsas de papel forma-to A3, na 
cor preta do lado em que as peças serão coladas e na cor parda do lado opos-to, entre 200 a 500 
gr/m³, sem encadernação, sem capa ou película protetora, em tamanho e formato que permitam 
sua anexação ao envelope sem danificação, rasura ou alteração do mesmo ou das próprias peças 
7.9.4 Estratégia de Mídia: De acordo com as informações do briefing e com a verba colocada 
como referencial para a campanha publicitária, a licitante deverá demonstrar, através de 
textos, a capacidade para atingir e sensibilizar os principais públicos da campanha, permitida a 
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inclusão de tabelas; a simulação de plano de distribuição das peças de que trata o subquesito; 
Ideia Criativa, acompanhada de texto em que se explicitem e justifiquem as premissas; a 
utilização dos recursos mediante apresentação da distribuição percentual da verba disponível, 
nas rubricas de produção e veiculação, justificando a aplicação. 
7.9.5 Tabelas de simulação do plano de distribuição das peças serão consideradas como anexo 
único. 
7.9.6 A licitante, quando da elaboração do plano de mídia, obrigatoriamente, deverá utilizar, 
como base para a proposta técnica os valores dos custos de  veiculação das respectivas tabelas 
(valor cheio) vigente na data de publicação do AVISO, sem considerar os percentuais que serão 
ofertados nas respectivas propostas de preço. 
7.10 O Conjunto de Informações da Licitante – Envelope C, versará sobre os seguintes quesitos, 
a serem apresentados na ordem abaixo determinada: 
7.10.1 Capacidade de Atendimento: tanto geral, considerando-se a totalidade dos setores da 
licitante, quanto específica, no que diz respeito ao setor de atendimento propriamente dito. 
- Sob a forma de TEXTO, a licitante apresentará: 
Capacidade de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem cumpridas pelo setor de 
atendimento da licitante, na execução do contrato, incluídos os prazos a serem cumpridos em 
condições normais de trabalho para a criação de peça avulsa ou campanha e a elaboração de 
plano de mídia. 
As informações de comunicação a serem colocadas regularmente à disposição do 
CONTRATANTE, sem ônus adicional, durante a vigência do contrato. 
 
Sob a forma de ANEXO, a licitante apresentará: 
Quantificação e qualificação do perfil dos profissionais, nominal ou não, que serão postos à 
disposição da linha de atuação, de maneira discriminada, por setor da licitante (estudo e 
pesquisa, planejamento, criação, produção de rádio, cinema e televisão, produção gráfica, 
mídia, redes sociais e atendimento), devendo a licitante indicar, caso a caso, quantos 
profissionais de cada nível servirão à linha de atuação. 
Relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante, com especificação do período 
de atendimento de cada um deles. 
As instalações, a infraestrutura e os recursos materiais disponíveis atualmente ou a ser 
contratados, bem como 02 (dois) atestados fornecidos por Veículos e 02 (dois) atestados 
fornecidos por Fornecedores, comprovando a pontualidade da licitante no atendimento às 
obrigaçõespor ela assumidas. 
7.10.2 Repertório: sob a forma de texto que indique o desempenho da licitante na prestação 
de serviços publicitários a outros clientes, tanto do setor público quanto do setor privado, 
acompanhado de reprodução de peças, em número máximo de 03 (três) filmes de TV (DVD), 03 
(três) spots de rádio (CD), 03 (três) anúncios de jornal, 03 (três) anúncios de revista e até 03 
(três) peças de “mídia exterior”, com as respectivas fichas técnicas e apresentação sucinta do 
problema que a peça se propôs a resolver. 
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7.10.2.1 Cada peça deverá conter ficha técnica com a identificação da licitante, data de 
produção, relação dos profissionais envolvidos no trabalho, período de veiculação e a indicação 
de pelo menos 02 (dois)  veículos que a divulgaram ou exibiram. 
7.10.2.2 Não serão aceitos trabalhos que configurem apresentação de materiais especulativos, 
condenados pela Legislação da Propaganda, nem mesmo a título de exemplo ou sugestão. 
7.10.3 Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação: apresentar até 02 (dois) “cases 
stories”, sob forma de texto descritivo dos problemas enfrentados, das soluções encontradas e 
dos resultados alcançados. Os “cases” deverão ser endossados pelos respectivos anunciantes, 
permitida a inclusão de até 05 (cinco) peças de qualquer tipo para cada relato. 
7.10.4 O conjunto de textos referente ao Conjunto de Informações da Licitante não poderá 
exceder o total de 10 (dez) laudas, com no máximo 30 (trinta) linhas cada. 
7.10.5 Tanto para o item Repertório quanto para o item Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação, somente serão aceitas como válidas, peças e campanhas de comunicação 
desenvolvidas e veiculadas de 2015 até a presente data. 
7.10.6. É proibido constar do envelope C, reservado ao Conjunto de Informações da Licitante, 
assim como dos documentos nele contidos, qualquer informação, marca, sinal, etiqueta ou 
qualquer outro elemento que se refira ao  Plano de Comunicação Publicitária e que desta 
maneira identifique a autoria do mesmo, sendo passível de desclassificação. 
 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
8.1 A Subcomissão Técnica analisará as Propostas Técnicas das licitantes quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas  no Edital e em seus anexos. 
8.2 A nota da Proposta Técnica está limita da ao máximo de 100 (cem) pontos e será apurada 
segundo a metodologia a seguir: 
 
Plano de Comunicação Publicitária: 65 (sessenta e cinco) pontos a serem distribuídos 
conforme abaixo: 
 
Plano De Comunicação Publicitária  
Subquesito: Raciocínio Básico 

Máximo de 
pontos 

 
A 

Acuidade da compreensão das características do Município de 
Viana e das atividades que sejam significativas para a co- 
municação publicitária. 

 
3 pontos 

B Acuidade da compreensão do problema específico de comuni- 
cação da Prefeitura de Viana. 

2 pontos 

C Acuidade da compreensão das necessidades de comunicação da 
Prefeitura de Viana para enfrentar esse problema. 

2 pontos 

 
D 

Acuidade da compreensão da natureza, da extensão e da qua- 
lidade das relações da Prefeitura de Viana com seus públicos. 

 
2 pontos 

E Acuidade da compreensão do papel da Prefeitura de Viana no 1 ponto 
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atual contexto social, político e econômico. 

Pontuação máxima 10 pontos 

 
 
Plano de Comunicação Publicitária 
Subquesito: Estratégia de Comunicação Publicitária 

Máximo de 
pontos 

 
A 

Adequação do partido temático e do conceito propostos à natu- 
reza e qualificação da Prefeitura de Viana e a sua comunicação 
e/ou seu problema específico de comunicação. 

 
5 pontos 

B Consistência lógica e a pertinência da argumentação apresen- 
tada em defesa do partido temático e do conceito propostos. 

5 pontos 

 
C 

A riqueza de desdobramentos positivos desse conceito para a 
comunicação da Prefeitura de Viana com seus públicos. 

 
4 pontos 

 
D 

Adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a solução do problema específico de 
comunicação da Prefeitura de Viana. 

 
2 pontos 

 
E 

A consistência lógica e a pertinência da argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação 
publicitária proposta. 

 
2 pontos 

 
F 

A capacidade de articular os conhecimentos sobre a Prefeitura 
de Viana, o mercado no qual se insere, seu problema específico 
de comunicação, seus públicos e o objetivo específico de 
comunicação previsto no Briefing e a verba disponível. 

 
2 pontos 

Pontuação máxima 20 pontos 

 
 
Plano De Comunicação Publicitária  
Subquesito: Ideia Criativa 

Máximo de 
pontos 

A Adequação ao problema específico de comunicação da 
Prefeitura de Viana. 

4 pontos 

B Adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida 
pela licitante. 

3 pontos 

C Originalidade da combinação dos elementos que a constituem. 3 pontos 
D Simplicidade da forma sob a qual se apresenta. 2 pontos 

E Multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta. 2 pontos 

F Adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo. 2 pontos 
G Pertinência às atividades da Prefeitura de Viana e à sua inserção 

nos contextos social, político e econômico. 
1 pontos 
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H Desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demons- 
trado nos exemplos de peças apresentadas. 

1 pontos 

I Compatibilização da linguagem das peças aos meios e aos pú- 
blicos propostos. 

1 pontos 

J Exequibilidade das peças. 1 pontos 

Pontuação máxima 20 pontos 

 
Plano De Comunicação Publicitária  
Subquesito: Estratégia de Mídia e Não Mídia 

Máximo de 
pontos 

A Conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos 
segmentos de público prioritários. 

3 pontos 

B Capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos. 2 pontos 
C Consistência do plano simulado de distribuição das peças em 

relação aos subquesitos anteriores (A e B). 
2 pontos 

D Economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no 
plano simulado de distribuição de peças. 

2 pontos 

E Criatividade e inovação nas soluções de mídia e não mídia para 
atingir os objetivos de comunicação. 

2 pontos 

F Otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa. 2 pontos 
 
G 

Pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas 
no uso dos recursos de comunicação próprios da Prefeitura de 
Viana. 

 
2 pontos 

Pontuação máxima 15 pontos 

 
Conjunto de Informações do Proponente: 35 (trinta e cinco) pontos a serem distribuídos 
conforme abaixo: 
 
Conjunto de Informações do Proponente  
Subquesito: Capacidade de Atendimento 

Máximo de 
pontos 

A Qualidade e o tempo de experiência dos profissionais da lici- 
tante em atividades publicitárias. 

4 pontos 

B Qualidade do relacionamento retratada no tempo de duração 
do contrato. 

3 pontos 

C Adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos 
materiais que estarão à disposição da execução do contrato. 

3 pontos 

 
D 

Adequação das qualificações e das quantificações desses 
profissionais à estratégia de comunicação publicitária da 
Prefeitura de Viana. 

 
3 pontos 

E Operacionalidade do relacionamento entre a Prefeitura de 
Viana e a licitante, esquematizado na proposta. 

1 ponto 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Viana  
Av. Florentino Avidos nº 01, Sede, Viana/ES, CEP. 29.130-915 - Tel: (27) 2124-6731 

 
F 

Relevância e a utilidade das informações de marketing e 
comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de 
circulação e controle de mídia que a licitante colocará 
regularmente à disposição da Prefeitura de Viana, sem ônus 
adicional, durante a vigência do contrato. 
 
Pontuação máxima 

 
1 ponto 
 
 
 
 
     15 pontos 
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Conjunto de Informações do Proponente  
Subquesito: Repertório 

Máximo de 
pontos 

A Pertinência e afinidade do repertório apresentado à necessidade 
e perfil de comunicação da Prefeitura de Viana. 

4 pontos 

B Ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se 
propôs a resolver. 

4 pontos 

C Qualidade da execução e do acabamento da peça. 4 pontos 
D Clareza e simplicidade da exposição das informações prestadas. 3 pontos 

Pontuação máxima 15 pontos 
 
Conjunto de Informações do Proponente 
Subquesito: Relato de Soluções de Problemas de Comunicação 
(cases) 

Máximo de 
pontos 

A Relevância dos resultados apresentados. 2 pontos 
B Clareza e lógica da exposição das informações prestadas. 1 ponto 
C Evidência de planejamento publicitário. 1 ponto 
D Consistência das relações de causa e efeito entre problema e 

solução. 
1 ponto 

Pontuação máxima 5 pontos 
 
8.2.1 A cada um dos subquesitos do Plano de Comunicação Publicitária e do Conjunto de 
Informações do Proponente serão atribuídos os pontos ali definidos, pela capacidade de 
atender ao exigido e pela razão de critério e peso abaixo especificada: 
 
ATENDIMENTO PONTUAÇÃO 

Ótimo 100 % da pontuação do item 

Bom 80% da pontuação do item 

Regular 60 % da pontuação do item 

Insuficiente 40% da pontuação do item 

Não atendeu 10 % da pontuação do item 

Não apresentou 0 % da pontuação do item 

 
8.2.2 A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos de cada membro 
da SubcomissãoTécnica. 
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8.2.2.1 A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito ou subquesito 
sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por 
cento) da pontuação máxima do quesito ou do subquesito, com o fim de restabelecer o 
equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos previstos 
neste Termo de Referência. 
8.2.2.2 Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito ou 
subquesito, os membros da Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas 
destoantes, deverão registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída 
ao quesito ou subquesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da Subcomissão 
e passará a compor o processo licitatório. 
8.3. A nota de cada licitante corresponderá à soma dos pontos dos quesitos. 
8.4 Será classificada em primeiro lugar, na fase de julgamento da Proposta Técnica, a licitante 
que obtiver a maior nota. 
8.5 Será desclassificada a Proposta que: 
8.5.1 Serão penalizadas as propostas que não atenderem às exigencias do presente Termo de 
Referência, Edital ou seus anexos conforme descrição abaixo: 
8.5.1.1 Invólucro A 
a) Plano de comunicação publicitária fora do padrão estabelecido – 5 pontos 
b) Apresentação de prancha(s) corporificada(s) além da quantidade estabelecida – 8 pontos por 
prancha 
c) Apresentação de prancha(s) corporificada(s) fora do padrão estabelecido – 3 pontos por 
prancha 
d) Apresentação de peça ou mídia (CD/DVD) fora do padrão estabelecido – 3 pontos por peça 
e) Apresentação de peça/mídia proibida em edital – 10 pontos 
8.5.1.2 Invólucro C 
a) Apresentação fora dos padrões de formatação determinados – 5 pontos 
b) Apresentação de mais páginas, peças de repertório ou cases  - 8 pontos por 
página/peça/case 
c) Apresentação sem assinatura correta – 8 pontos  
d) Apresentação de peça, mídia, CD/DVD fora do padrão – 4 Pontos por peça 
8.6 Em caso de empate no resultado geral das propostas técnicas, terá preferência a licitante 
que, na ordem a seguir,sucessivamente: 
a) Obtiver a maior nota no quesito Ideia Criativa. 
b) Obtiver a maior nota no quesito Estratégia de Mídia. 
c) Obtiver a maior nota no quesito Estratégia de Comunicação Publicitária. 
d) Obtiver a maior nota no quesito Raciocínio Básico. 
8.7 Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio em ato público marcado pela 
Comissão Permanente de Licitação, em data estabelecida e divulgada e para o qual serão 
convidadas todas as licitantes. 
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9 - HABILITAÇÃO 
 
9.1 - os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por qualquer membro da 
Comissão Permanente de Licitação do órgão licitante ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
9.2 - a habilitação dos licitantes será por registro cadastral emitido pelo órgão licitante e feito em 
obediência ao disposto neste Edital, quanto à habilitação jurídica e regularidade fiscal da empresa 
conforme se depreende no presente instrumento. 
 
9.3 - HABILITAÇÃO JURIDICA 
 
9.3.1 – cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa; 
9.3.2 -  cópia do Registro Comercial, no caso de firma individual; 
9.3.3 – cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso, de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
9.3.4 – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
9.3.5 - declaração conjunta. Conforme anexo II do edital. 
 
9.4 - HABILITAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
9.4.1 - prova de inscrição no CNPJ – podendo ser emitido ou conferido via sites oficiais; 
9.4.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou outra equivalente na forma da Lei; 
9.4.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão de regularidade de tributos e 
contribuições federais), expedida pela Receita Federal; 
9.4.4 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

9.4.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (certidão de regularidade de tributos e 
contribuições municipais), da sede da licitante. 

9.4.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Viana/ES (certidão de regularidade 
de tributos e contribuições municipais). 

9.4.7 – prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho - CNDT; 
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9.5 – HABILITAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelos distribuidores da sede fiscal 
da pessoa jurídica, emitida em até 90 (noventa) dias corridos antes da data de apresentação dos 
documentos ou no prazo de validade estipulado na própria certidão;  
a.) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se 
comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo 
juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão 
econômica e financeira para o certame.  
b) Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da Lei, 
registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta;  
b.1) A licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do último exercício 
social, comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo com os seguintes índices:  
 
a) Liquidez 
Corrente LC = AC 

PC 

b) Liquidez Geral LG = 
AC = 
RLP 
PC + 
ELP 

c) Solvência Geral SG = AT 
PC + 
ELP 

 
 
AC- Ativo Circulante  
PC – Passivo Circulante  
RLP – Realizável a Longo Prazo  
ELP – Exigível a Longo Prazo  
PL – Patrimônio Líquido  
AT – Ativo total  
ET – Exigível total  
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b.2) A licitante deverá apresentar resultado MAIOR OU IGUAL A 1,00 (UM), em qualquer um dos 
índices acima referidos. Com relação a licitante que não apresentar o memorial de cálculo dos 
índices, a comissão se reserva o direito de calculá-los.  
b.3) – As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial levantado, 
conforme o caso.  
b.4) – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo Diretor Administrativo da empresa licitante.  
b.5) – O balanço emitido via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital – Sped Fiscal, será aceito 
devidamente autenticado, mediante recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 
78 –A, §1.° e § 2.° do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.° 8.683/2016.  
 
9.5.1. Comprovação de Capital Social, através de contrato social registrado na Junta Comercial, 
igual ou superior a 5% (cinco por cento), do valor global estimado para a licitação, caso a licitante 
não atinja os níveis estabelecidos para os índices contábeis exigidos no subitem 9.1.1, alínea “b.1”.  
9.5.2. Para qualificação técnica, serão exigidos atestados de capacidade técnica, relação de 
aparelhamento técnico e relação de pessoal, bem como cópia autenticada do certificado de 
qualificação técnica de funcionamento, obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão 
(CENP), de que trata § 1º do art. 4º da Lei nº 12.232 de 29/04/2010.  
9.5.3. Não poderá participar desta concorrência:  
9.5.3.1. Sociedade de Propósito Específico (SPE);  
9.5.3.2. Empresas reunidas em consórcio, ou agrupamento de pessoas físicas ou jurídicas qualquer 
que seja sua forma de constituição;  
9.5.4. A licitante assume todos os custos de elaboração e apresentação das Propostas e 
Documentos de Habilitação exigidos nesta concorrência, ressalvado que a Prefeitura de Viana não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório.  
 
9.5.5- Declaração de Garantia de Contrato, informando qual a modalidade de garantia que será 
fornecida, caso a empresa seja declarada vencedora desta Licitação (conforme Anexo III). 
 
10. DA GARANTIA CONTRATUAL 
10.1 A contratada prestará garantia contratual no valor equivalente a 1% (um por cento) do 
valor global estimado do contrato. (Art. 56, caput da Lei nº 8.666/93). 
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11 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
11.1 A Subcomissão Técnica analisará as Propostas Técnicas das licitantes quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas no Edital e em seus anexos. 
11.2 A nota da Proposta Técnica está limita da ao máximo de 100 (cem) pontos e será apurada 
segundo a metodologia a seguir: 
 
Plano de Comunicação Publicitária: 65 (sessenta e cinco) pontos a serem distribuídos 
conforme abaixo: 
 
Plano De Comunicação Publicitária  
Subquesito: Raciocínio Básico 

Máximo de 
pontos 

 
A 

Acuidade da compreensão das características do Município de 
Viana e das atividades que sejam significativas para a co- 
municação publicitária. 

 
3 pontos 

B Acuidade da compreensão do problema específico de comuni- 
cação da Prefeitura de Viana. 

2 pontos 

C Acuidade da compreensão das necessidades de comunicação da 
Prefeitura de Viana para enfrentar esse problema. 

2 pontos 

 
D 

Acuidade da compreensão da natureza, da extensão e da qua- 
lidade das relações da Prefeitura de Viana com seus públicos. 

 
2 pontos 

E Acuidade da compreensão do papel da Prefeitura de Viana no 
atual contexto social, político e econômico. 

1 ponto 

Pontuação máxima 10 pontos 

 
Plano de Comunicação Publicitária 
Subquesito: Estratégia de Comunicação Publicitária 

Máximo de 
pontos 

 
A 

Adequação do partido temático e do conceito propostos à natu- 
reza e qualificação da Prefeitura de Viana e a sua comunicação 
e/ou seu problema específico de comunicação. 

 
5 pontos 

B Consistência lógica e a pertinência da argumentação apresen- 
tada em defesa do partido temático e do conceito propostos. 

5 pontos 

 
C 

A riqueza de desdobramentos positivos desse conceito para a 
comunicação da Prefeitura de Viana com seus públicos. 

 
4 pontos 

 
D 

Adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a solução do problema específico de 
comunicação da Prefeitura de Viana. 

 
2 pontos 
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E 

A consistência lógica e a pertinência da argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação 
publicitária proposta. 

 
2 pontos 

 
F 

A capacidade de articular os conhecimentos sobre a Prefeitura 
de Viana, o mercado no qual se insere, seu problema específico 
de comunicação, seus públicos e o objetivo específico de 
comunicação previsto no Briefing e a verba disponível. 

 
2 pontos 

Pontuação máxima 20 pontos 

 
Plano De Comunicação Publicitária  
Subquesito: Ideia Criativa 

Máximo de 
pontos 

A Adequação ao problema específico de comunicação da 
Prefeitura de Viana. 

4 pontos 

B Adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida 
pela licitante. 

3 pontos 

C Originalidade da combinação dos elementos que a constituem. 3 pontos 
D Simplicidade da forma sob a qual se apresenta. 2 pontos 

E Multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta. 2 pontos 

F Adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo. 2 pontos 
G Pertinência às atividades da Prefeitura de Viana e à sua inserção 

nos contextos social, político e econômico. 
1 pontos 

H Desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demons- 
trado nos exemplos de peças apresentadas. 

1 pontos 

I Compatibilização da linguagem das peças aos meios e aos pú- 
blicos propostos. 

1 pontos 

J Exequibilidade das peças. 1 pontos 

Pontuação máxima 20 pontos 

 
Plano De Comunicação Publicitária  
Subquesito: Estratégia de Mídia e Não Mídia 

Máximo de 
pontos 

A Conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos 
segmentos de público prioritários. 

3 pontos 

B Capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos. 2 pontos 
C Consistência do plano simulado de distribuição das peças em 

relação aos subquesitos anteriores (A e B). 
2 pontos 

D Economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no 2 pontos 
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plano simulado de distribuição de peças. 

E Criatividade e inovação nas soluções de mídia e não mídia para 
atingir os objetivos de comunicação. 

2 pontos 

F Otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa. 2 pontos 
 
G 

Pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas 
no uso dos recursos de comunicação próprios da Prefeitura de 
Viana. 

 
2 pontos 

Pontuação máxima 15 pontos 

 
Conjunto de Informações do Proponente: 35 (trinta e cinco) pontos a serem distribuídos 
conforme abaixo: 
 

Conjunto de Informações do Proponente  
Subquesito: Repertório 

Máximo de 
pontos 

A Pertinência e afinidade do repertório apresentado à necessidade 
e perfil de comunicação da Prefeitura de Viana. 

4 pontos 

Conjunto de Informações do Proponente  
Subquesito: Capacidade de Atendimento 

Máximo de 
pontos 

A Qualidade e o tempo de experiência dos profissionais da lici- 
tante em atividades publicitárias. 

4 pontos 

B Qualidade do relacionamento retratada no tempo de duração 
do contrato. 

3 pontos 

C Adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos 
materiais que estarão à disposição da execução do contrato. 

3 pontos 

 
D 

Adequação das qualificações e das quantificações desses 
profissionais à estratégia de comunicação publicitária da 
Prefeitura de Viana. 

 
3 pontos 

E Operacionalidade do relacionamento entre a Prefeitura de 
Viana e a licitante, esquematizado na proposta. 

1 ponto 

 
F 

Relevância e a utilidade das informações de marketing e 
comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de 
circulação e controle de mídia que a licitante colocará 
regularmente à disposição da Prefeitura de Viana, sem ônus 
adicional, durante a vigência do contrato. 
  

Pontuação máxima 
 

 
1 ponto 
 
 
 
 
     15 pontos 
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B Ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se 
propôs a resolver. 

4 pontos 

C Qualidade da execução e do acabamento da peça. 4 pontos 
D Clareza e simplicidade da exposição das informações prestadas. 3 pontos 

Pontuação máxima 15 pontos 
 
Conjunto de Informações do Proponente 
Subquesito: Relato de Soluções de Problemas de Comunicação 
(cases) 

Máximo de 
pontos 

A Relevância dos resultados apresentados. 2 pontos 
B Clareza e lógica da exposição das informações prestadas. 1 ponto 
C Evidência de planejamento publicitário. 1 ponto 
D Consistência das relações de causa e efeito entre problema e 

solução. 
1 ponto 

Pontuação máxima 5 pontos 
 
11.2.1 A cada um dos subquesitos do Plano de Comunicação Publicitária e do Conjunto de 
Informações do Proponente serão atribuídos os pontos ali definidos, pela capacidade de 
atender ao exigido e pela razão de critério e peso abaixo especificada: 
 
ATENDIMENTO PONTUAÇÃO 

Ótimo 100 % da pontuação do item 

Bom 80% da pontuação do item 

Regular 60 % da pontuação do item 

Insuficiente 40% da pontuação do item 

Não atendeu 10 % da pontuação do item 

Não apresentou 0 % da pontuação do item 

 
11.2.2 A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos de cada membro 
da SubcomissãoTécnica. 
11.2.2.1 A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito ou subquesito 
sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por 
cento) da pontuação máxima do quesito ou do subquesito, com o fim de restabelecer o 
equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos previstos 
neste Termo de Referência. 
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11.2.2.2 Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito ou 
subquesito, os membros da Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas 
destoantes, deverão registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída 
ao quesito ou subquesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da Subcomissão 
e passará a compor o processo licitatório. 
11.3. A nota de cada licitante corresponderá à soma dos pontos dos quesitos. 
11.4 Será classificada em primeiro lugar, na fase de julgamento da Proposta Técnica, a licitante 
que obtiver a maior nota. 
11.5 Será desclassificada a Proposta que: 
11.5.1 Serão penalizadas as propostas que não atenderem às exigencias do presente Termo de 
Referência, Edital ou seus anexos conforme descrição abaixo: 
11.5.1.1 Invólucro A 
a) Plano de comunicação publicitária fora do padrão estabelecido – 5 pontos 
b) Apresentação de prancha(s) corporificada(s) além da quantidade estabelecida – 8 pontos por 
prancha 
c) Apresentação de prancha(s) corporificada(s) fora do padrão estabelecido – 3 pontos por 
prancha 
d) Apresentação de peça ou mídia (CD/DVD) fora do padrão estabelecido – 3 pontos por peça 
e) Apresentação de peça/mídia proibida em edital – 10 pontos 
11.5.1.2 Invólucro C 
a) Apresentação fora dos padrões de formatação determinados – 5 pontos 
b) Apresentação de mais páginas, peças de repertório ou cases  - 8 pontos por 
página/peça/case 
c) Apresentação sem assinatura correta – 8 pontos  
d) Apresentação de peça, mídia, CD/DVD fora do padrão – 4 Pontos por peça 
11.6 Em caso de empate no resultado geral das propostas técnicas, terá preferência a licitante 
que, na ordem a seguir,sucessivamente: 
a) Obtiver a maior nota no quesito Ideia Criativa. 
b) Obtiver a maior nota no quesito Estratégia de Mídia. 
c) Obtiver a maior nota no quesito Estratégia de Comunicação Publicitária. 
d) Obtiver a maior nota no quesito Raciocínio Básico. 
11.7 Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio em ato público marcado pela 
Comissão Permanente de Licitação, em data estabelecida e divulgada e para o qual serão 
convidadas todas as licitantes. 
 
12. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
12.1 A Proposta de Preços da licitante deverá ser: 
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a) apresentada em papel que identifique a licitante, ter suas páginas numeradas 
sequencialmente e ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de 
uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras; 
b) datada e assinada por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de 
seus atos constitutivos, devidamente identificado; 
c) elaborada em dois documentos distintos. 
A licitante deverá apresentar Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, a ser elaborada apenas 
com as informações constantes do Anexo V. 
12.1.1 A licitante deverá elaborar Declaração na qual: 
a) estabelecerá os percentuais máximos a serem pagos pela Prefeitura Municipal de Viana: 
a1) aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos 
direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado; 
a2) aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, 
em relação ao valor original da cessão desses direitos,na reutilização das peças por período 
igual ao inicialmente ajustado. 
b) comprometer-se-á a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas 
negociações comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veículos, quando for 
o caso, transferindo à Prefeitura Municipal de Viana as vantagens obtidas. 
c) informará estar ciente e de acordo com as disposições alusivas a direitos autorais 
estabelecidas na cláusula pertinente da minuta de contrato. 
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe assistirá o direito 
de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
13. DA VALORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
13.1 As Propostas de Preços das licitantes classificadas no julgamento das Propostas Técnica 
serão analisadas quanto ao atendimento das condições estabelecidas no edital e em seus 
anexos. 
13.2 Será desclassificada a Proposta de Preços que apresentar preços baseados em outra 
Proposta ou que contiver qualquer item condicionante para a entrega dos serviços. 
13.3 Os quesitos a serem valorados são os integrantes da Planilha que constitui o Anexo V, 
ressalvado que, nos termos do art. 46, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, não será aceito: 
13.3.1 Desconto INFERIOR a 30% (trinta por cento) em relação aos preços previstos na Tabela 
Referencial de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito 
Santo/SINAPRO ES a título de ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pela 
licitante; 
13.3.2 Percentual de honorários superior a 15 % (quinze por cento), incidente sobre os preços 
de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução 
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técnica de peça e ou material cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de 
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965. 
13.3.3 Percentual de honorários superior a 10% (dez por cento), incidente sobre os preços de 
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica 
de peça e ou material cuja distribuição proporcione à licitante o desconto de agência concedido 
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965 
13.4 A subcomissão técnica calculará os pontos de cada quesito a ser valorado, conforme a 
seguinte tabela: 
Desconto/Honorários Pontos (P) 
Percentual de desconto sobre os custos 
dos serviços previstos no subitem 13.3.1 

P1 = 40 x Desconto proposto 
Maior desconto proposto 

Percentual de honorários incidente 
sobre os preços dos serviços previstos 
no subitem 13.3.2 

P2 = 30 x Menor Honorário Proposto 
pelas Licitantes 

Percentual de honorários incidente 
sobre os preços dos serviços previstos 
no subitem 13.3.3 

P3 = 30 x Menor Honorário Proposto 
pelas Licitantes 

 
Para efeito de cálculo dos pontos de cada licitante, os termos ‘desconto’ e ‘honorário’ serão 
substituídos nas fórmulas da coluna Pontos pelas respectivas percentagens constantes de sua 
Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo %. 
13.4.1 A nota de cada Proposta de Preços corresponderá à soma algébrica dos pontos obtidos 
nos quesitos como segue: P = P1 + P2 + P3. 
13.4.2 A Proposta de Preços que obtiver a maior nota será considerada como a de menor 
preço. 
13.4.3 Se houver empate, será considerada como de menor preço a Proposta que apresentar, 
sucessivamente: 
a) o maior percentual de desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela 
licitante; 
b) o menor percentual de honorários referentes à produção e à execução técnica de peça e ou 
material cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos 
veículos de divulgação, incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores. 
c) o menor percentual de honorários referentes à produção e à execução técnica de peça e ou 
material cuja distribuição proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos 
veículos de divulgação, incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores. 
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14. DO JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS 
14.1 O julgamento final das Propostas Técnicas da licitação será feito de acordo com o rito 
previsto na Lei nº 8.666/1993 para o tipo melhor técnica e seguindo as diretrizes da Lei nº 
12.232/2010. 
14.2 Será considerada vencedora do julgamento final das Propostas a licitante que obtiver a 
maior nota no julgamento da Proposta Técnica. 
 
 
15 - PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
15.1 - a concorrência pública será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 
15.1.1 - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à proposta técnica das Licitantes 
e sua apreciação; 
15.1.2 - devolução dos envelopes fechados às Licitantes inabilitadas, desde que não tenha havido 
recurso, ou após sua denegação; 
15.1.3 - julgamento e classificação das propostas técnicas dos Licitantes, de acordo com os critérios 
de avaliação estabelecidos neste Edital; 
15.1.4 - abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos Licitantes habilitadas, desde 
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou 
após o julgamento dos recursos interpostos; 
15.1.5 - verificação da conformidade de cada proposta de preços com os requisitos do Edital, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 
15.1.6 - julgamento e classificação das propostas de preço de acordo com os critérios de avaliação 
estabelecidos neste Edital; 
15.1.7 - abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação dos Licitantes habilitadas, 
desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, 
ou após o julgamento dos recursos interpostos; 
15.1.8 – a deliberação da autoridade competente quanto à adjudicação do objeto e homologação 
da Licitação, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 
desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos. 
15.2 - é facultada à Comissão Permanente de Licitação, a Controladoria Interna ou à autoridade 
competente, em qualquer fase da Concorrência Pública, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos 
ou informações que deveriam constar originalmente das documentações ou propostas. 
15.3 - a classificação final será apresentada por meio de relação descritiva, contendo razão social da 
empresa e colocação. 
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15.4 - se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas de preços desclassificadas, a 
CPL poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas, escoimadas dos vícios ou irregularidades apontadas. 
 
16 - CLASSIFICAÇÃO FINAL, ADJUDICAÇÃO E INTIMAÇÃO. 
 
16.1 - A classificação final após as fases de habilitação e avaliação das propostas técnica e de preços 
será apresentada por meio de relação descritiva, contendo razão social da empresa e colocação. 
16.2 - Concluído a classificação e a correspondente adjudicação e homologação do objeto da 
Licitação, a Prefeitura intimará o licitante vencedor para a assinatura do Contrato no prazo de 08 
dias da juntada da convocação. 
 
 
17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
  
17.1 O Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, com início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário 
Oficial do Município.  
17.2 A prorrogação do Contrato poderá ser admitida nos termos do art. 57, inc. II da Lei nº 
8.666/1993, mediante prévia justificativa e autorização da autoridade competente, devendo 
ser precedida, ainda, de manifestação da Procuradoria Geral do Município.  
17.3 Ocorrendo a hipótese prevista no inc. II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, a duração do 
contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, 
desde que cumpridas as formalidades acima indicadas e demonstrado, nos autos, que a medida 
importará em obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. 
 
 
18 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
 
18.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o atesto definitivo da Nota 
Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias, por meio de conta corrente da Contratada, no banco por 
ela indicado na Proposta de Preços juntamente com o instrumento de autorização e 
obrigatoriamente com a comprovação da entrega do objeto, em conformidade com as informações 
emitidas na Nota Fiscal de Fornecimento. 
18.2 - A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como: 
18.2.1 - Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, 
exceto se for emitida por filial/matriz que contenha o mesmo CNPJ base, com sequencial específico 
da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.; 
18.2.2 - Identificação completa do contratante; 
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18.2.3 - Descrição de forma clara do objeto executado; 
18.2.4 - Valores unitários e totais com as informações referentes aos itens do objeto efetivamente 
entregues; 
18.2.5 - Número do processo que originou a licitação, bem como o número do empenho. 
18.2.6 - Informações bancárias para pagamento. 
18.3- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as 
medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura 
Municipal de Viana. 
18.4 - Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratanteem caso de erros ou vícios na(s) 
Nota(s) Fiscal (is) de Serviço/Fatura(s). 
18.5 -É terminantemente vedada a antecipação de pagamentos sem a efetiva entrega do objeto. 
18.6 - Os pagamentos serão condicionados à apresentação da Nota Fiscal dos produtos/serviços 
licitados e entregues/executados devidamente atestados pelo setor competente. 
18.7 - Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista com prazo 
de validade vigente, descritas abaixo: 
18.7.1 - Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Certidão 
Conjunta PGFN e RFB); 
18.7.2 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 
18.7.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 
18.7.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Viana; 
18.7.5 - Prova de Regularidade com a Fazenda do Estado do Espírito Santo; 
18.7.6 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
18.7.7 - Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas; 
18.7.8 - Prova de Regularidade de Falência e Concordata. 
18.8 - Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA DO 
CONTRATANTE, incidirá sobre o valor e/ou parcela em atraso a correção monetária através dos 
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança, nos termos do 
art. 40, inciso XIV, "c" da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
18.9 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegura à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação e a pronta quitação das parcelas em aberto. 
18.10 - Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentara 
devida comprovação juntamente com a Nota Fiscal, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 
e contribuições, conforme legislação em vigor. 
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18.11 -No caso de eventuais atrasos de pagamento e, desde que a Contratante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, por meio de uma taxa prefixada ao ano ou conforme índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança (nos termos do artigo 1º alínea "f" 
da Lei 9.494/94, alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09), mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100) /365, sendo: 
TX - Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Ampliado fornecido pelo 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
18.12 -A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do 
interessado, na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 
18.13 -Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar àContratante a 1ª via da 
Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e comprovação. 
18.14 - Dados para emissão da Nota Fiscal: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
CNPJ nº 27.165.547/0001-01 
Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana - ES 
CEP: 29.130-915 
Telefone (27) 2124-6700 
 
19 - FONTE DE RECURSOS 
 
19.1 O valor global estimado da contratação para o período de 12 (doze) meses é de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais). 
19.2 As despesas decorrentes dos serviços apresentados neste Termo de Referência correrão à 
contados recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de  
Comunicação constante na seguinte dotação:  
Programa Atividade: 011001.2413100032.024 – Gestão da Comunicação e Imprensa. 
3.3.90.39. 00 Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.82 – Serviços de Publicidade Institucional  
Ficha: 053 
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19.3 Se a CONTRATANTE optar pela prorrogação do contrato consignará nos próximos exercícios, 
em seu orçamento, as dotações necessárias ao atendimento das despesas previstas; 
19.4 A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu juízo, utilizar ou não a totalidade dos recursos 
previstos. 
 
 
20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1 - Nos termos do que prescreve a Lei nº 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total ou 
parcialmente os contratos celebrados com a administração pública municipal e aos licitantes que 
cometam atos visando frustrar os objetivos da licitação serão aplicadas advertências, multas, 
suspensão temporária, impedimento de licitar e/ou contratar e declaração de inidoneidade, sem 
prejuízo de outras providências de caráter administrativo e judicial visando reparação de eventuais 
danos; 
20.2 - As condutas e as sanções a que estão passíveis os licitantes e/ou contratados são as 
seguintes: 
a) ADVERTÊNCIA no caso de descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas contratuais e 
outras obrigações assumidas; 
b) MULTA MORATÓRIA de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal, por dia, 
limitada a 10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos materiais/serviços licitados; 
c) MULTA COMPENSATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de 
descumprimento do Objeto; 
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal por 3 (três) meses no caso de vencido o prazo da advertência e o licitante ou contratada 
permanecer inadimplente; 
e) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal por 6 (seis) meses no caso de aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 
(doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado 
pela Administração e alteração da quantidade ou qualidade dos bens entregues; 
f) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal por 12 (doze) meses no caso de retardamento imotivado da execução dos serviço, de 
suas parcelas. 
g) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal por 24 (vinte e quatro) meses no caso de: entregar como verdadeira mercadoria 
falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; paralisação de serviço sem justa fundamentação 
e prévia comunicação à Administração; praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação 
no âmbito da Administração Pública Municipal; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio 
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo; apresentar documentação ou declaração 
falsa; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; Demonstrarem 
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não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos privados; 
h) IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR: Quem, convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
i) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual 
será concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois 
de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas, no caso da CONTRATADA 
ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
privados. 
 
20.3 - Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao fornecedor o direito à ampla defesa; 
20.4 - Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será notificado para apresentar defesa no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação; 
20.5 - No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
o prazo para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação; 
20.6 - O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a 
preclusão do direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e 
no edital; 
20.7 - No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como 
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo; 
20.8 - A Contratada incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade 
processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à 
formação do seu convencimento; 
20.9 - A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão 
contratual, ficando a cargo da Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de 
rescindir; 
20.10 - Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será descontado 
desta; 
20.11 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral 
de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo 
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recolhimento, ao qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente; 
20.12 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material/serviços, se dia de expediente normal 
no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte; 
20.13 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 
direitos constantes deste Termo de Referência. 
20.14 - Ocorrendo atraso injustificado na entrega do material/serviço licitado, a ordem de 
fornecimento ou contrato poderá ser cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado 
interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa de acordo com a 
modalidade; 
20.15 - Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação documentação ou declaração 
falsa, falha ou fraude na execução do contrato, inidoneidade de comportamento e cometimento de 
fraude fiscal será feita comunicação ao Ministério Público para adoção de providências cabíveis no 
âmbito daquela instituição; 
20.16 - Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou contratada ficará, 
ainda, sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração 
Municipal ou a terceiros. 
 
 
21 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
21.1 - Da decisão da Comissão Permanente de Licitação que julgar a habilitação, as propostas 
técnicas e as propostas preços, cabe recurso, a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data da publicação do resultado do respectivo julgamento e citado os licitantes. 
21.2 - Interposto o recurso, será este comunicado às demais Licitantes, que poderão impugná-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
21.3 - O recurso será dirigido à autoridade competente, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, esta poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao ordenador de despesa cuja decisão 
deverá ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data em que o recurso lhe tenha 
sido encaminhado. 
21.4 - Da decisão da CPL, relativamente à reconsideração, caberá recurso à autoridade Competente.  
21.5 - O prazo para interposição do recurso a que alude o item anterior é de 5 (cinco) dias úteis 
contado da data da intimação do ato. 
21.6 - O Município somente revogará esta Licitação por razões de interesse público decorrentes de 
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou 
declarará sua nulidade quando verificar ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito devidamente fundamentado pela área Jurídica. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ nº 27.165.547/0001-01 

Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana, ES – CEP: 29.130-915  
Tel.: (27)2124-6731 

E-mail: segundacpl@viana.es.gov.br 
 

 
22 - CONVOCAÇÃO PARA A CELEBRAÇAO DO CONTRATO 
 
22.1 - O Município convocará a Adjudicatária para no prazo de oito dias firmar o Contrato, o qual, se 
não atendido, acarretará à Adjudicatária a perda do direito à contratação, além da aplicação das 
penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, observadas, no entanto, as disposições 
do item a seguir. 
22.2 - o prazo para celebração do Contrato poderá ser prorrogado quando solicitado pela 
Adjudicatária, desde que durante o seu transcurso ocorra motivo devidamente justificado. 
 
 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1 - A simples participação na presente licitação evidencia a aceitação das condições deste Edital, 
bem como ter o proponente examinado cuidadosamente seu objeto e se inteirado dos diversos 
aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. 
23.2 - Fica entendido que o presente Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 
que qualquer informação contida em um documento e omitida no outro será considerada. 
23.3 - Sobre os valores contratuais não caberá reajustamento cuja periodicidade seja inferior a 12 
(doze) meses. 
23.4 - A realização da presente licitação não obriga o Município a adjudicar o seu objeto, podendo 
ser anulada ou revogada a qualquer tempo, sem que caiba aos participantes direito de pleitear 
qualquer indenização. 
23.5 - Para dirimir litígios judiciais oriundos desta licitação, fica eleito o Foro da Comarca do Órgão 
licitante, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
23.6 - Todo e qualquer esclarecimento a respeito de dúvidas surgidas durante a elaboração das 
propostas pelas Empresas deverá ser solicitado ao Presidente da Comissão de Licitação, na sede da 
Prefeitura Municipal de Viana/ES, sediada a Av. Florentino Avidos, nº. 01, neste município, das 09h 
às 17h, de segunda a sexta-feira por meio eletrônico no endereço: segundacpl@viana.es.gov.br. 
23.7 - A Comissão Permanente de Licitação responderá, por escrito, através de quaisquer dos meios 
de comunicação já identificados, os esclarecimentos solicitados. 
23.8 - As consultas E as respostas serão transmitidas à Consulente e às demais licitantes. 
 
 

Viana/ES, 07 de junho de 2022. 
 

Daniela Moschen Ribeiro 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1884/2022 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
 
1. APRESENTAÇÃO 
1.1. O presente documento tem por objetivo estabelecer o conjunto de requisitos para o processo 
de licitação com vistas à contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de 
agência de propaganda, na modalidade concorrência do tipo MELHOR TÉCNICA.  
1.2. As informações aqui descritas formalizam o escopo da licitação para obtenção de propostas 
para a contratação destes serviços.  
2. DO OBJETO 
2.1 - O objeto da presente concorrência é a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o 
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a 
supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade de competência da Coordenadoria 
de Comunicação da Prefeitura Municipal de Viana.  
2.1.1 Também integram o objeto desta concorrência, como atividades complementares, os serviços 
especializados pertinentes:  
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração 
de conhecimento relativos à execução do contrato;  
b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinada a 
expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas 
tecnologias;  
c) à produção e à execução técnica das peças e ou material criados pelas agências contratadas.  
2.2 As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea ‘a’ do subitem 
terão a finalidade de: 
d) gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da Prefeitura Municipal 
de Viana, o público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas 
ou peças; 
e) aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens; 
f) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças, vedada a inclusão de 
matéria estranha ou sem pertinência temática com a ação publicitária. 
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2.2.1 Os serviços previstos no subitem 2.1.1 não abrangem as atividades de ações 
promocionais, de patrocínio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a 
realização de eventos festivos de qualquer natureza. 
2.2.2 Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem precedente o 
patrocínio de mídia, ou seja, de projetos de veiculação em mídia ou em instalações, dispositivos 
e engenhos que funcionem como veículo de comunicação e o patrocínio da transmissão de 
eventos esportivos, culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de 
comunicação. 
2.2.2.1 Para a prestação dos serviços será contratada uma agência de propaganda, doravante 
denominada agência, licitante ou contratada. 
2.2.2.2 Os serviços objeto da presente concorrência serão contratados com agência de pro- 
paganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei nº 4.680/1965 e que tenha obtido 
certificado de qualificação técnica de funcionamento, nos termos da Lei nº12.232/2010. 
2.2.2.3 A agência atuará por ordem e conta da Prefeitura Municipal de Viana, em conformidade 
com o art. 3º da Lei nº 4.680/1965, na contratação de fornecedores de serviços especializados, 
para a execução das atividades complementares de que trata o subitem 2.1.1, e de veículos e 
demais meios de divulgação, para a transmissão de mensagens publicitárias. 
2.2.3 A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a execução de serviços 
previstos no item 2.1  
2.2.4. A agência atuará de acordo com solicitação da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura 
de Viana.  
2.2.4.1 Logo, nessa seara, cabe ao gestor público, representante primário do interesse público, 
definir com base no seu poder discricionário e, sempre no intuito de atender o interesse 
público, a conveniência, a oportunidade e o conteúdo de uma determinada ação de 
publicidade, em conjunto com a agência e respectivos especialistas das áreas: 
técnica/criação/arte as diversas ações midiáticas e, respectivos instrumentos/meios/veículos, 
que poderão ser usados em determinado contexto, tempo e lugar.  
2.2.5 Deve-se lembrar que os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais são dinâmicos e 
não estáticos, logo, qualquer alteração no cenário econômico como crises, perdas de receitas, 
assim como fatores ou eventos decorrentes de casos fortuito ou força maior podem afetar os 
Programas, Atividades e Projetos previstos nos planejamentos prévios da Administração 
Municipal. 
2.2.6 As especificidades dos produtos, serviços, veículos a serem utilizadas nas campanhas, 
anúncios, etc, dependem de vários fatores como: locais de atuação ou veiculação da ação, 
datas, horários, etapas, públicos-alvo, produto específico, disponibilidade de recursos, meios de 
criação (desenhos, logomarcas, fotolitos, spot, jingles, leiautes, banners), meios de vinculação 
(outdoor, folders, cartazes, internet, rádio, televisão, jornais, revistas, etc).  
2.2.7 Nessa linha, fica demonstrado que a exigência na fase de licitação de uma definição, 
detalhada, clara e precisa da criação/arte por parte do órgão é praticamente impossível de ser 
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delimitada, seja para definir valores futuros de contratações ou mesmos quantidade por tipo de 
serviços que serão executados.  
2.2.8 Ressalta-se ainda que não há como vincular todas as ações de comunicação as quais se 
pretende executar durante a vigência dos contratos, pois, o detalhamento excessivo pode 
“engessar” a máquina administrativa na busca pelo atingimento de sua finalidade maior na área 
da publicidade, que é estabelecer um diálogo permanente com a sociedade, disseminar 
informações de seu interesse, ampliar a participação, o controle social e a transparência das 
ações de governo.  
2.2.9 Logo, demonstra-se desarrazoado e desproporcional detalhamento em planilha de custo, 
especificando os preços unitários e totais de todos os serviços a serem criados em todas as 
futuras execuções de serviços de publicidade, assim como seria, a exemplo, definir quais 
veículos de comunicação serão utilizados sem conhecimento da situação e do momento que 
demandará a ação de publicidade. Desta forma, tem-se de maneira ampla que as hipóteses de 
utilização dos serviços ocorrem para os casos de “criação e desenvolvimento das ações de 
comunicação”; de “produção e execução das peças e materiais publicitários”, e; de 
“contratação de espaço para veiculação das peças ou campanhas publicitárias”. 
2.2.10 Tabela de descontos: 
Desconto em percentual sobre os custos internos, baseados 
na tabela referencial de custos em real do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo - 
SINAPRO/ES. 

________  % 

Honorários em percentual incidente sobre custos dos 
serviços e suprimentos externos orçados junto a 
fornecedores especializados, quando não geram veiculação. 

________  % 

 
3. DA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO 
3.1 A comunicação do Poder Executivo Municipal baseia-se nos princípios de que é direito da 
população ser informada e é dever da Administração Pública informar. Essa comunicação deve 
vincular-se a objetivos sociais de interesse público e sempre assumir caráter educativo, 
informativo ou de orientação social. 
3.1.2 É por meio da comunicação do Poder Executivo que as pessoas são informadas dos seus 
direitos e deveres, das ações da Administração e dos benefícios dessas ações. Nesse sentido, a 
comunicação da Administração cumpre importante função institucional de fortalecer a 
cidadania. 
3.1.3 A Comunicação Social deve dar visibilidade aos programas, as ações e aos projetos do 
Poder Executivo Municipal, proporcionando coerência com os eixos estratégicos prioritários: o 
desenvolvimento social com equidade, com prioridade para saúde e educação, com a produção 
de serviços que assegurem uma melhor repartição do crescimento entre os diferentes 
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segmentos da população, mediante a geração de oportunidades de trabalho e distribuição da 
renda. 
3.1.4 Portanto, deve-se buscar uma unidade na divulgação das ações de todo o Poder Executivo 
Municipal, conferindo-lhe identidade com respeito às singularidades e atribuições de cada um 
dos órgãos. 
3.1.5 A comunicação realizada por uma instituição pública relaciona-se às disposições legais de 
um Estado de Direito, que tem, dentre suas obrigações, fornecer aos cidadãos as informações 
indispensáveis ao funcionamento da sociedade, por meio da divulgação da oferta de serviços 
prestados e da prestação de contas de suas realizações.  
3.1.6 Para cumprir esta tarefa, a Prefeitura de Viana conta com a Secretaria Municipal 
Comunicação, que tem como política de comunicação o interesse público. Cabe a esta 
Secretaria a responsabilidade de disponibilizar todas as informações relativas às ações dos 
diversos setores da Administração Municipal, de modo amplo e democrático, zelando pela 
pluralidade e objetividade das informações. 
3.1.7 A contratação de empresa prestadora de serviços de publicidade é ferramenta essencial 
para o cumprimento dessa missão, uma vez que assegura que as informações relacionadas ao 
Município chegam aos cidadãos, no tempo e linguagem adequados, possibilitando, assim, que 
estes se munam de ferramentas para melhor avaliar os programas sociais e as ações de 
governo. 
3.1.8 Dessa forma, o serviço de publicidade tem caráter educativo e informativo à população de 
Viana, tais como: Campanha de IPTU, Combate à Dengue, Vacinações, Outubro Rosa, 
Novembro Azul, Aleitamento Materno, campanhas publicitárias como medida de assegurar o 
acesso à informação com relação a determinadas patologias, como é o caso da pandemia do 
Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), assim declarada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), entre outras. 
3.1.9 Logo, justifica-se a contratação de serviços de publicidade no seu amplo aspecto de 
comunicação institucional e de interação com a população em geral, do Município de Viana. 
3.1.10 Dessa forma, o serviço de publicidade contribui para a aproximação do cidadão, para 
favorecer atuação mais responsável e socialmente efetiva, com a satisfação do interesse da 
coletividade, visando a busca de desempenho satisfatório na gestão pública com a prestação de 
contas ao verdadeiro titular do poder público: a sociedade, além de dar-lhe conhecimento das 
políticas públicas executadas pela Prefeitura Municipal de Viana. 
3.1.11 Tratar-se-à esta a primeira contratação de uma agência de publicidade em Viana, com 
vistas à obtenção de propostas para a contratação de serviços de publicidade, com o intuito de 
atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, 
iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral e, quando couber, de promover  
serviços à municipalidade. 
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4. QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇO COMUM 
4.1 O Objeto a ser contratado não se enquadra no conceito de serviço comum estabelecido no 
parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.520/2002. 
 
5. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO ESCOLHIDA 
5.1 Dado o valor estimado para a contratação, a licitação deverá ser realizada mediante 
Concorrência Pública e processada segundo o rito estabelecido para o tipo de licitação melhor 
técnica, previsto no art. 5º da Lei nº12.232/2010 e na Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
6. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 
6.1 O valor global estimado da contratação para o período de 12 (doze) meses é de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais). 
6.2 As despesas decorrentes dos serviços apresentados neste Termo de Referência correrão à 
contados recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de  
Comunicação constante na seguinte dotação:  
Programa Atividade: 011001.2413100032.024 – Gestão da Comunicação e Imprensa. 
3.3.90.39. 00 Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.82 – Serviços de Publicidade Institucional  
Ficha: 053 
6.3 Se a CONTRATANTE optar pela prorrogação do contrato consignará nos próximos 
exercícios, em seu orçamento, as dotações necessárias ao atendimento das despesas previstas; 
6.4 A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu juízo, utilizar ou não a totalidade dos 
recursos previstos. 
 
7. PRAZO, LOCAL, FORMA DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO E VIGÊNCIA E LOCAL DE ENTREGA: 
7.1. A entrega/execução dos serviços deverá ser efetuada conforme abaixo descriminado: 
7.1..2 Os serviços serão entregues de acordo com as solicitações da Prefeitura Municipal de 
Viana, na Secretaria de Comunicação, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados da data 
de recebimento da autorização de fornecimento/ordem de serviço.; 
7.1..3 Os materiais serão entregues de acordo com as solicitações da Prefeitura Municipal de 
Viana, na Secretaria de Comunicação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data 
de recebimento da autorização de fornecimento/ordem de serviço. 
7.1.4 Os materiais/peças deverão ser entregues a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e cópia de Autorização de Empenho;  
7.1.5 O fornecedor deverá entregar os materiais/ peças de maneira que seja possível conferir, 
separadamente, cada um de forma que facilite o controle da Secretaria  e nas mesmas 
condições indicadas nas propostas de preços, em perfeito estado e, em acordo com a legislação 
em vigor.  
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7.1.6 As ações publicitárias e veiculação das campanhas elaboradas pela Agência de Publicidade 
e Propaganda têm por previsão acontecerem de acordo com o calendário anual de eventos 
internos e externos, promovidos pela Prefeitura do Município de Viana. 
Os prazos necessários para a execução de peças sempre que possível são os seguintes, a partir 
da entrega do briefing à Agência: 
CRIAÇÃO DE: DIAS 
Campanhas 7 
Peças Avulsas 3 
Peças de oportunidade 2 
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA PARA:  
Campanhas 7 
Peças Avulsas 3 
Peças de oportunidade 2 
Produção de campanhas 10 
 
7.1.7 O Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, com início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário 
Oficial do Município.  
7.1.8 A prorrogação do Contrato poderá ser admitida nos termos do art. 57, inc. II da Lei nº 
8.666/1993, mediante prévia justificativa e autorização da autoridade competente, devendo 
ser precedida, ainda, de manifestação da Procuradoria Geral do Município.  
7.1.9 Ocorrendo a hipótese prevista no inc. II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, a duração do 
contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, 
desde que cumpridas as formalidades acima indicadas e demonstrado, nos autos, que a medida 
importará em obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. 
 
8. DA GESTÃO E CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
8.1 A gestão do Contrato será de responsabilidade do(a) Secretário(a) Municipal de 
Comunicação de Viana. 
8.2 Fica responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante neste Termo 
de Referência, o servidor nomeado ou, em sua ausência/impedimento, o substituto designado; 
8.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70, da Lei nº 8.666/93. 
8.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
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falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 
8.5 O fiscal ora designado, ou em sua ausência, o seu substituto, deverá: 
a) Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
em sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 
observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei. 
b) Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em 
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas. 
c) Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas ao objeto 
efetivamente entregue, antes do encaminhamento à Secretaria de Gestão e Finanças para 
pagamento. 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
9.1. Habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal, 
declaração de que não emprega menor, conforme dispuser o edital de licitação.  
9.1.1. Qualificação Econômico-Financeira  
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelos distribuidores da sede fiscal 
da pessoa jurídica, emitida em até 90 (noventa) dias corridos antes da data de apresentação dos 
documentos ou no prazo de validade estipulado na própria certidão;  
a.) Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se 
comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo 
juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão 
econômica e financeira para o certame.  
b) Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da Lei, 
registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta;  
b.1) A licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do último exercício 
social, comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo com os seguintes índices:  
 
a) Liquidez 
Corrente LC = AC 

PC 

b) Liquidez Geral LG = 
AC = 
RLP 
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PC + 
ELP 

c) Solvência Geral SG = AT 
PC + 
ELP 

 
 
AC- Ativo Circulante  
PC – Passivo Circulante  
RLP – Realizável a Longo Prazo  
ELP – Exigível a Longo Prazo  
PL – Patrimônio Líquido  
AT – Ativo total  
ET – Exigível total  
b.2) A licitante deverá apresentar resultado MAIOR OU IGUAL A 1,00 (UM), em qualquer um dos 
índices acima referidos. Com relação a licitante que não apresentar o memorial de cálculo dos 
índices, a comissão se reserva o direito de calculá-los.  
b.3) – As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial levantado, 
conforme o caso.  
b.4) – O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo Diretor Administrativo da empresa licitante.  
b.5) – O balanço emitido via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital – Sped Fiscal, será aceito 
devidamente autenticado, mediante recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 
78 –A, §1.° e § 2.° do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.° 8.683/2016.  
 
9.2. Comprovação de Capital Social, através de contrato social registrado na Junta Comercial, igual 
ou superior a 5% (cinco por cento), do valor global estimado para a licitação, caso a licitante não 
atinja os níveis estabelecidos para os índices contábeis exigidos no subitem 9.1.1, alínea “b.1”.  
9.3. Para qualificação técnica, serão exigidos atestados de capacidade técnica, relação de 
aparelhamento técnico e relação de pessoal, bem como cópia autenticada do certificado de 
qualificação técnica de funcionamento, obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão 
(CENP), de que trata § 1º do art. 4º da Lei nº 12.232 de 29/04/2010.  
9.4. Não poderá participar desta concorrência:  
9.4.1. Sociedade de Propósito Específico (SPE);  
9.4.2. Empresas reunidas em consórcio, ou agrupamento de pessoas físicas ou jurídicas qualquer 
que seja sua forma de constituição;  
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9.5. A licitante assume todos os custos de elaboração e apresentação das Propostas e Documentos 
de Habilitação exigidos nesta concorrência, ressalvado que a Prefeitura de Viana não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório.  
 
10. DA PROPOSTA TÉCNICA 
10.1 A proposta técnica deverá ser apresentada em 3 (três) invólucros distintos, destinados um 
para a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária (Envelope A); um para a via 
identificada do Plano de Comunicação Publicitária (Envelope B); e outro para o Conjunto de 
Informações do Proponente (Envelope C), integrantes da proposta técnica que consistirá de um 
conjunto de textos e anexos. 
10.2 As vias não identificadas (envelope A) do Plano de Comunicação Publicitária, deverão ser 
apresentadas seguindo formatação padrão, a saber:  

 Em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda; 
 Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, ambas em branco; 
 Conteúdo impresso em papel A4, branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, orientação re-trato, 

observado o disposto na alínea ‘c2’ do subitem 11.2.2; 
 Espaçamento de 3 cm na margem esquerda e 2 cm na direita, a partir da borda; 
 Títulos, entretítulos, parágrafos e linhas subsequentes sem recuos; 
 Espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e en-

tretítulos e entre parágrafos; 
 Alinhamento justificado do texto; 
 Texto e numeração de páginas em fonte ‘arial’, cor preta’, tamanho ‘12 pontos’, 

observado o disposto nos subitens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3; 
 Numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página 

interna, em algarismos arábicos; 
 Sem identificação da licitante. 

10.2.1 Para preservar – até a abertura do Invólucro nº B – o sigilo quanto à autoria do Plano de 
Comunicação Publicitária, o Invólucro nº A não poderá: 
 
a) ter nenhuma identificação; 
b) apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da 
licitante; 
c) estar danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos nele 
acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante. 
10.2.2 Os subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação Publicitária poderão ter 
gráfico e ou tabela, observadas as seguintes regras: 
a) os gráficos ou tabelas poderão ser editados em cores; 
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b) os dados e informações dos quadros e ou tabelas devem ser editados na fonte ‘arial’, cor 
preta, tamanho ‘10 pontos’; 
c) as páginas em que estiverem inseridos os gráficos e ou tabelas poderão ser: 
c1) apresentadas em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite previsto no subi-tem 
7.2.6, o papel A3 será computado como duas páginas de papel A4; 
c2) impressas na orientação paisagem. 
10.2.3 Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito Estratégia de Mídia e Não 
Mídia poderão: 
I - ser editados em cores; 
II - ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos; 
III - ter qualquer tipo de formatação de margem; 
IV - ser apresentados em papel A3 dobrado. 
V - Ser apresentados em formato paisagem. 
10.2.4 Esses exemplos devem adequar-se às dimensões do Invólucro nº 1, cabendo à licitante 
atentar ao item 10.2.3. 
10.2.5 Para fins desta concorrência, consideram-se como Não Mídia os meios que não implicam 
a compra de espaço e ou tempo em veículos de comunicação e de divulgação para a 
transmissão de mensagem publicitária. 
10.3 Os textos, no total, não poderão exceder a 15 (quinze) laudas com no máximo 30 (trinta) 
linhas cada uma. Os anexos, para cada tópico que os admita, não serão em número superior a 
05 (cinco). 
10.4 O Envelope A, reservado à via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária da 
Proposta Técnica, será fornecido pela Secretaria Municipal de Comunicação – SEMCOM, em 
formato padrão e com as informações relativas à licitação  devidamente impressas, uma vez 
que não deve conter informações que identifiquem o licitante, direta ou indiretamente, em 
data e local especificados pelo edital. 
10.5 O Envelope B, reservado à via identificada do Plano de Comunicação Publicitária, terá 
material de mesmo teor da via não identificada – Envelope A, sem os exemplos de peças 
referentes à “Ideia Criativa”, com formato a critério da empresa participante, apresentando em 
seu exterior a devida identificação conforme modelo constante deste Termo de Referência. 
10.6 A licitante, através do seu representante legal devidamente credenciado, deverá retirar 
junto à Comissão Permanente de Licitação, em data, local e horário determinados no edital, o 
invólucro padronizado destinado à apresentação da via não identificada do Plano de 
Comunicação Publicitária. 
10.7 A via identificada do Plano de Comunicação Publicitária deverá estar contida em envelope 
adquirido pela licitante e terá o mesmo teor da via não identificada, sem a anexação das peças 
referentes à ideia criativa. 
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10.8 Para efeito de avaliação nesta fase, a licitante deverá apresentar uma campanha simulada 
sobre o tema hipotético, conforme “Briefing” (Anexo II), contendo os quesitos: Plano de 
Comunicação Publicitária e o Conjunto de Informações do Proponente. 
10.9 O Plano de Comunicação Publicitária via não identificada conterá os seguintes sub-
quesitos, a serem apresentados na ordem abaixo determinada: 
10.9.1 Raciocínio Básico: Constituído de texto, em que a licitante deve expressar seu 
entendimento sobre a Prefeitura Municipal de Viana, suas linhas de atuação e suas 
necessidades de comunicação. 
10.9.2 Estratégia de Comunicação Publicitária: Constituída de texto em que a licitante exporá o 
conceito e o partido temático que, de acordo com seu raciocínio básico, devem fundamentar a 
comunicação da Prefeitura Municipal de Viana, defendendo essa opção, examinando e 
descartando conceitos alternativos. 
10.9.3 Ideia Criativa: Apresentação em forma de texto da síntese da estratégia de comunicação 
publicitária, expressa sob a forma de uma redução de mensagem, que pode ou não assumir a 
forma de um slogan, que constitua uma proposta de solução para o problema  específico de 
comunicação. A ideia criativa deverá ser acompanhada de anexos, sendo estes exemplos de 
peças que a corporifiquem objetivamente, apresentados sob a forma de roteiros e textos 
digitados, limitados a um para cada tipo de meio, em número máximo de 05 (cinco) anexos, 
podendo ser anexados “layouts”, “storyboards”, “monstro de rádio”, “monstro de VT”, 
inclusive para peças de internet, etc. 
10.9.3.1 As peças da Ideia Criativa, constantes do Envelope A deverão ser apresentadas em 
formato a critério da agência, e obrigatoriamente afixadas sobre pranchas avulsas de papel 
formato A3, na cor preta do lado em que as peças serão coladas e na cor parda do lado oposto, 
entre 200a500gr/m³, sem encadernação, sem capa ou película protetora, em tamanho e 
formato que permitam sua anexação ao envelope, sem danificação, rasura ou alteração do 
mesmo ou das próprias peças. 
10.9.3.2 Qualquer peça de mídia eletrônica (monstros de TV, rádio e peças para internet, 
dentre outros) deverá ser gravada em CD ou DVD, armazenado em estojo, com texto que 
especifique o tipo de peça (fonte Arial, cor preta, corpo 10) conforme exemplo abaixo:  
IDEIA CRIATIVA – MIDIA ELETRÔNICA PEÇA: 
MONSTRO RÁDIO  
10.9.3.3 O mesmo texto deverá ser impresso e afixado sobre o CD /DVD e o estojo do CD/DVD 
deverá ser padrão transparente. 
10.9.3.4 Os arquivos gravados em CD/DVD deverão ser nominados conforme a peça que 
representam. Ex: “monstro_radio.mp3”; “monstro_TV.mp4”. Arquivos de áudio devem ser 
gravados no formato MP3; e de vídeo no formato MP4. 
Podendo ser apresentadas sob a forma de: 
b1) roteiro, leiaute ou storyboard impressos, para qualquer meio; 
b2) protótipo ou ‘monstro’, para peças destinadas a rádio e internet; 
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b3) storyboard animado ou animatic, para TV e cinema. 
10.9.3.5 Na elaboração do animatic poderão ser inseridas fotos e imagens estáticas, além de trilha, 
voz de personagens e locução. Não podem ser inseridas imagens em movimento. 
10.9.3.6 Cada peça e ou material deverá trazer indicação sucinta (exemplos: cartaz, filme TV, spot 
rádio, anúncio revista, ‘monstro’ internet) destinada a facilitar seu cotejo, pelos integrantes da 
Subcomissão Técnica, com a relação comentada prevista na alínea ‘a’ do subitem 7.3.3. 
10.9.3.7 Para fins de cômputo das peças que podem ser apresentadas ‘fisicamente’, até o limite de 
que trata a alínea ‘a’ do subitem 7.3.3.3, devem ser observadas as seguintes regras: 
a) as reduções e variações de formato serão consideradas como novas peças; 
b) cada peça apresentada como parte de um kit será computada no referido limite; 
c) peça sequencial, para qualquer meio (a exemplo de anúncio para revista e jornal e de painéis 
sequenciais de mídia exterior – outdoor, envelopamento de veículos, adesivagem de fingers – entre 
outros), será considerada uma peça se o conjunto transmitir mensagem única; 
d) um hotsite e todas as suas páginas serão considerados uma peça; 
e) um filme e o hotsite em que se encontra hospedado serão considerados duas peças; 
f) um banner e o hotsite para o qual ele esteja direcionado serão considerados duas pe-ças; 
g) um hotsite cuja página de abertura e ou demais páginas internas sejam formadas por animações 
ou imagens captadas, formando um conjunto integrado ao hotsite, será consi-derado uma peça. 
10.9.3.8 As peças da Ideia Criativa, constantes do Envelope A deverão ser impressas em formato a 
critério da agência, e obrigatoriamente afixadas sobre pranchas avulsas de papel forma-to A3, na 
cor preta do lado em que as peças serão coladas e na cor parda do lado opos-to, entre 200 a 500 
gr/m³, sem encadernação, sem capa ou película protetora, em tamanho e formato que permitam 
sua anexação ao envelope sem danificação, rasura ou alteração do mesmo ou das próprias peças 
10.9.4 Estratégia de Mídia: De acordo com as informações do briefing e com a verba colocada 
como referencial para a campanha publicitária, a licitante deverá demonstrar, através de 
textos, a capacidade para atingir e sensibilizar os principais públicos da campanha, permitida a 
inclusão de tabelas; a simulação de plano de distribuição das peças de que trata o subquesito; 
Ideia Criativa, acompanhada de texto em que se explicitem e justifiquem as premissas; a 
utilização dos recursos mediante apresentação da distribuição percentual da verba disponível, 
nas rubricas de produção e veiculação, justificando a aplicação. 
10.9.5 Tabelas de simulação do plano de distribuição das peças serão consideradas como anexo 
único. 
10.9.6 A licitante, quando da elaboração do plano de mídia, obrigatoriamente, deverá utilizar, 
como base para a proposta técnica os valores dos custos de  veiculação das respectivas tabelas 
(valor cheio) vigente na data de publicação do AVISO, sem considerar os percentuais que serão 
ofertados nas respectivas propostas de preço. 
10.10 O Conjunto de Informações da Licitante – Envelope C, versará sobre os seguintes 
quesitos, a serem apresentados na ordem abaixo determinada: 
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10.10.1 Capacidade de Atendimento: tanto geral, considerando-se a totalidade dos setores da 
licitante, quanto específica, no que diz respeito ao setor de atendimento propriamente dito. 
- Sob a forma de TEXTO, a licitante apresentará: 
Capacidade de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem cumpridas pelo setor de 
atendimento da licitante, na execução do contrato, incluídos os prazos a serem cumpridos em 
condições normais de trabalho para a criação de peça avulsa ou campanha e a elaboração de 
plano de mídia. 
As informações de comunicação a serem colocadas regularmente à disposição do 
CONTRATANTE, sem ônus adicional, durante a vigência do contrato. 
 
Sob a forma de ANEXO, a licitante apresentará: 
Quantificação e qualificação do perfil dos profissionais, nominal ou não, que serão postos à 
disposição da linha de atuação, de maneira discriminada, por setor da licitante (estudo e 
pesquisa, planejamento, criação, produção de rádio, cinema e televisão, produção gráfica, 
mídia, redes sociais e atendimento), devendo a licitante indicar, caso a caso, quantos 
profissionais de cada nível servirão à linha de atuação. 
Relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante, com especificação do período 
de atendimento de cada um deles. 
As instalações, a infraestrutura e os recursos materiais disponíveis atualmente ou a ser 
contratados, bem como 02 (dois) atestados fornecidos por Veículos e 02 (dois) atestados 
fornecidos por Fornecedores, comprovando a pontualidade da licitante no atendimento às 
obrigaçõespor ela assumidas. 
10.10.2 Repertório: sob a forma de texto que indique o desempenho da licitante na prestação 
de serviços publicitários a outros clientes, tanto do setor público quanto do setor privado, 
acompanhado de reprodução de peças, em número máximo de 03 (três) filmes de TV (DVD), 03 
(três) spots de rádio (CD), 03 (três) anúncios de jornal, 03 (três) anúncios de revista e até 03 
(três) peças de “mídia exterior”, com as respectivas fichas técnicas e apresentação sucinta do 
problema que a peça se propôs a resolver. 
10.10.2.1 Cada peça deverá conter ficha técnica com a identificação da licitante, data de 
produção, relação dos profissionais envolvidos no trabalho, período de veiculação e a indicação 
de pelo menos 02 (dois)  veículos que a divulgaram ou exibiram. 
10.10.2.2 Não serão aceitos trabalhos que configurem apresentação de materiais 
especulativos, condenados pela Legislação da Propaganda, nem mesmo a título de exemplo ou 
sugestão. 
10.10.3 Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação: apresentar até 02 (dois) “cases 
stories”, sob forma de texto descritivo dos problemas enfrentados, das soluções encontradas e 
dos resultados alcançados. Os “cases” deverão ser endossados pelos respectivos anunciantes, 
permitida a inclusão de até 05 (cinco) peças de qualquer tipo para cada relato. 
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10.10.4 O conjunto de textos referente ao Conjunto de Informações da Licitante não poderá 
exceder o total de 10 (dez) laudas, com no máximo 30 (trinta) linhas cada. 
10.10.5 Tanto para o item Repertório quanto para o item Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação, somente serão aceitas como válidas, peças e campanhas de comunicação 
desenvolvidas e veiculadas de 2015 até a presente data. 
10.10.6. É proibido constar do envelope C, reservado ao Conjunto de Informações da Licitante, 
assim como dos documentos nele contidos, qualquer informação, marca, sinal, etiqueta ou 
qualquer outro elemento que se refira ao  Plano de Comunicação Publicitária e que desta 
maneira identifique a autoria do mesmo, sendo passível de desclassificação. 
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
11.1 A Subcomissão Técnica analisará as Propostas Técnicas das licitantes quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas  no Edital e em seus anexos. 
11.2 A nota da Proposta Técnica está limita da ao máximo de 100 (cem) pontos e será apurada 
segundo a metodologia a seguir: 
 
Plano de Comunicação Publicitária: 65 (sessenta e cinco) pontos a serem distribuídos 
conforme abaixo: 
 
Plano De Comunicação Publicitária  
Subquesito: Raciocínio Básico 

Máximo de 
pontos 

 
A 

Acuidade da compreensão das características do Município de 
Viana e das atividades que sejam significativas para a co- 
municação publicitária. 

 
3 pontos 

B Acuidade da compreensão do problema específico de comuni- 
cação da Prefeitura de Viana. 

2 pontos 

C Acuidade da compreensão das necessidades de comunicação da 
Prefeitura de Viana para enfrentar esse problema. 

2 pontos 

 
D 

Acuidade da compreensão da natureza, da extensão e da qua- 
lidade das relações da Prefeitura de Viana com seus públicos. 

 
2 pontos 

E Acuidade da compreensão do papel da Prefeitura de Viana no 
atual contexto social, político e econômico. 

1 ponto 

Pontuação máxima 10 pontos 

 
 
Plano de Comunicação Publicitária 
Subquesito: Estratégia de Comunicação Publicitária 

Máximo de 
pontos 

 
A 

Adequação do partido temático e do conceito propostos à natu- 
reza e qualificação da Prefeitura de Viana e a sua comunicação 

 
5 pontos 
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e/ou seu problema específico de comunicação. 

B Consistência lógica e a pertinência da argumentação apresen- 
tada em defesa do partido temático e do conceito propostos. 

5 pontos 

 
C 

A riqueza de desdobramentos positivos desse conceito para a 
comunicação da Prefeitura de Viana com seus públicos. 

 
4 pontos 

 
D 

Adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a solução do problema específico de 
comunicação da Prefeitura de Viana. 

 
2 pontos 

 
E 

A consistência lógica e a pertinência da argumentação 
apresentada em defesa da estratégia de comunicação 
publicitária proposta. 

 
2 pontos 

 
F 

A capacidade de articular os conhecimentos sobre a Prefeitura 
de Viana, o mercado no qual se insere, seu problema específico 
de comunicação, seus públicos e o objetivo específico de 
comunicação previsto no Briefing e a verba disponível. 

 
2 pontos 

Pontuação máxima 20 pontos 

 
 
Plano De Comunicação Publicitária  
Subquesito: Ideia Criativa 

Máximo de 
pontos 

A Adequação ao problema específico de comunicação da 
Prefeitura de Viana. 

4 pontos 

B Adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida 
pela licitante. 

3 pontos 

C Originalidade da combinação dos elementos que a constituem. 3 pontos 
D Simplicidade da forma sob a qual se apresenta. 2 pontos 

E Multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta. 2 pontos 

F Adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo. 2 pontos 
G Pertinência às atividades da Prefeitura de Viana e à sua inserção 

nos contextos social, político e econômico. 
1 pontos 

H Desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demons- 
trado nos exemplos de peças apresentadas. 

1 pontos 

I Compatibilização da linguagem das peças aos meios e aos pú- 
blicos propostos. 

1 pontos 

J Exequibilidade das peças. 1 pontos 
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Pontuação máxima 20 pontos 

 
Plano De Comunicação Publicitária  
Subquesito: Estratégia de Mídia e Não Mídia 

Máximo de 
pontos 

A Conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos 
segmentos de público prioritários. 

3 pontos 

B Capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos. 2 pontos 
C Consistência do plano simulado de distribuição das peças em 

relação aos subquesitos anteriores (A e B). 
2 pontos 

D Economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no 
plano simulado de distribuição de peças. 

2 pontos 

E Criatividade e inovação nas soluções de mídia e não mídia para 
atingir os objetivos de comunicação. 

2 pontos 

F Otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa. 2 pontos 
 
G 

Pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas 
no uso dos recursos de comunicação próprios da Prefeitura de 
Viana. 

 
2 pontos 

Pontuação máxima 15 pontos 

 
 
Conjunto de Informações do Proponente: 35 (trinta e cinco) pontos a serem distribuídos 
conforme abaixo: 
 
Conjunto de Informações do Proponente  
Subquesito: Capacidade de Atendimento 

Máximo de 
pontos 

A Qualidade e o tempo de experiência dos profissionais da lici- 
tante em atividades publicitárias. 

4 pontos 

B Qualidade do relacionamento retratada no tempo de duração 
do contrato. 

3 pontos 

C Adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos 
materiais que estarão à disposição da execução do contrato. 

3 pontos 

 
D 

Adequação das qualificações e das quantificações desses 
profissionais à estratégia de comunicação publicitária da 
Prefeitura de Viana. 

 
3 pontos 

E Operacionalidade do relacionamento entre a Prefeitura de 
Viana e a licitante, esquematizado na proposta. 

1 ponto 
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F 

Relevância e a utilidade das informações de marketing e 
comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de 
circulação e controle de mídia que a licitante colocará 
regularmente à disposição da Prefeitura de Viana, sem ônus 
adicional, durante a vigência do contrato. 
 
Pontuação máxima 

 
1 ponto 
 
 
 
 
     15 pontos 
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Conjunto de Informações do Proponente  
Subquesito: Repertório 

Máximo de 
pontos 

A Pertinência e afinidade do repertório apresentado à necessidade 
e perfil de comunicação da Prefeitura de Viana. 

4 pontos 

B Ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se 
propôs a resolver. 

4 pontos 

C Qualidade da execução e do acabamento da peça. 4 pontos 
D Clareza e simplicidade da exposição das informações prestadas. 3 pontos 

Pontuação máxima 15 pontos 
 
Conjunto de Informações do Proponente 
Subquesito: Relato de Soluções de Problemas de Comunicação 
(cases) 

Máximo de 
pontos 

A Relevância dos resultados apresentados. 2 pontos 
B Clareza e lógica da exposição das informações prestadas. 1 ponto 
C Evidência de planejamento publicitário. 1 ponto 
D Consistência das relações de causa e efeito entre problema e 

solução. 
1 ponto 

Pontuação máxima 5 pontos 
 
11.2.1 A cada um dos subquesitos do Plano de Comunicação Publicitária e do Conjunto de 
Informações do Proponente serão atribuídos os pontos ali definidos, pela capacidade de 
atender ao exigido e pela razão de critério e peso abaixo especificada: 
 
ATENDIMENTO PONTUAÇÃO 

Ótimo 100 % da pontuação do item 

Bom 80% da pontuação do item 

Regular 60 % da pontuação do item 

Insuficiente 40% da pontuação do item 

Não atendeu 10 % da pontuação do item 

Não apresentou 0 % da pontuação do item 

 
11.2.2 A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos de cada membro 
da SubcomissãoTécnica. 
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11.2.2.1 A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito ou subquesito 
sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por 
cento) da pontuação máxima do quesito ou do subquesito, com o fim de restabelecer o 
equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos previstos 
neste Termo de Referência. 
11.2.2.2 Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito ou 
subquesito, os membros da Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas 
destoantes, deverão registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída 
ao quesito ou subquesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da Subcomissão 
e passará a compor o processo licitatório. 
11.3. A nota de cada licitante corresponderá à soma dos pontos dos quesitos. 
11.4 Será classificada em primeiro lugar, na fase de julgamento da Proposta Técnica, a licitante 
que obtiver a maior nota. 
11.5 Será desclassificada a Proposta que: 
11.5.1 Serão penalizadas as propostas que não atenderem às exigencias do presente Termo de 
Referência, Edital ou seus anexos conforme descrição abaixo: 
11.5.1.1 Invólucro A 
a) Plano de comunicação publicitária fora do padrão estabelecido – 5 pontos 
b) Apresentação de prancha(s) corporificada(s) além da quantidade estabelecida – 8 pontos por 
prancha 
c) Apresentação de prancha(s) corporificada(s) fora do padrão estabelecido – 3 pontos por 
prancha 
d) Apresentação de peça ou mídia (CD/DVD) fora do padrão estabelecido – 3 pontos por peça 
e) Apresentação de peça/mídia proibida em edital – 10 pontos 
11.5.1.2 Invólucro C 
a) Apresentação fora dos padrões de formatação determinados – 5 pontos 
b) Apresentação de mais páginas, peças de repertório ou cases  - 8 pontos por 
página/peça/case 
c) Apresentação sem assinatura correta – 8 pontos  
d) Apresentação de peça, mídia, CD/DVD fora do padrão – 4 Pontos por peça 
11.6 Em caso de empate no resultado geral das propostas técnicas, terá preferência a licitante 
que, na ordem a seguir,sucessivamente: 
a) Obtiver a maior nota no quesito Ideia Criativa. 
b) Obtiver a maior nota no quesito Estratégia de Mídia. 
c) Obtiver a maior nota no quesito Estratégia de Comunicação Publicitária. 
d) Obtiver a maior nota no quesito Raciocínio Básico. 
11.7 Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio em ato público marcado pela 
Comissão Permanente de Licitação, em data estabelecida e divulgada e para o qual serão 
convidadas todas as licitantes. 
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12. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
12.1 A Proposta de Preços da licitante deverá ser: 
a) apresentada em papel que identifique a licitante, ter suas páginas numeradas 
sequencialmente e ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de 
uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras; 
b) datada e assinada por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de 
seus atos constitutivos, devidamente identificado; 
c) elaborada em dois documentos distintos. 
A licitante deverá apresentar Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, a ser elaborada apenas 
com as informações constantes do Anexo V. 
12.1.1 A licitante deverá elaborar Declaração na qual: 
a) estabelecerá os percentuais máximos a serem pagos pela Prefeitura Municipal de Viana: 
a1) aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos 
direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado; 
a2) aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, 
em relação ao valor original da cessão desses direitos,na reutilização das peças por período 
igual ao inicialmente ajustado. 
b) comprometer-se-á a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas 
negociações comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veículos, quando for 
o caso, transferindo à Prefeitura Municipal de Viana as vantagens obtidas. 
c) informará estar ciente e de acordo com as disposições alusivas a direitos autorais 
estabelecidas na cláusula pertinente da minuta de contrato. 
Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante e não lhe assistirá o direito 
de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
13. DA VALORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
13.1 As Propostas de Preços das licitantes classificadas no julgamento das Propostas Técnica 
serão analisadas quanto ao atendimento das condições estabelecidas no edital e em seus 
anexos. 
13.2 Será desclassificada a Proposta de Preços que apresentar preços baseados em outra 
Proposta ou que contiver qualquer item condicionante para a entrega dos serviços. 
13.3 Os quesitos a serem valorados são os integrantes da Planilha que constitui o Anexo V, 
ressalvado que, nos termos do art. 46, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, não será aceito: 
13.3.1 Desconto INFERIOR a 30% (trinta por cento) em relação aos preços previstos na Tabela 
Referencial de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito 
Santo/SINAPRO ES a título de ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pela 
licitante; 
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13.3.2 Percentual de honorários superior a 15 % (quinze por cento), incidente sobre os preços 
de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução 
técnica de peça e ou material cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de 
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965. 
13.3.3 Percentual de honorários superior a 10% (dez por cento), incidente sobre os preços de 
serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica 
de peça e ou material cuja distribuição proporcione à licitante o desconto de agência concedido 
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965 
13.4 A Comissão Especial de Licitação calculará os pontos de cada quesito a ser valorado, 
conforme a seguinte tabela: 
Desconto/Honorários Pontos (P) 
Percentual de desconto sobre os custos 
dos serviços previstos no subitem 13.3.1 

P1 = 40 x Desconto proposto 
Maior desconto proposto 

Percentual de honorários incidente 
sobre os preços dos serviços previstos 
no subitem 13.3.2 

P2 = 30 x Menor Honorário Proposto 
pelas Licitantes 

Percentual de honorários incidente 
sobre os preços dos serviços previstos 
no subitem 13.3.3 

P3 = 30 x Menor Honorário Proposto 
pelas Licitantes 

 
Para efeito de cálculo dos pontos de cada licitante, os termos ‘desconto’ e ‘honorário’ serão 
substituídos nas fórmulas da coluna Pontos pelas respectivas percentagens constantes de sua 
Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo %. 
13.4.1 A nota de cada Proposta de Preços corresponderá à soma algébrica dos pontos obtidos 
nos quesitos como segue: P = P1 + P2 + P3. 
13.4.2 A Proposta de Preços que obtiver a maior nota será considerada como a de menor 
preço. 
13.4.3 Se houver empate, será considerada como de menor preço a Proposta que apresentar, 
sucessivamente: 
a) o maior percentual de desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela 
licitante; 
b) o menor percentual de honorários referentes à produção e à execução técnica de peça e ou 
material cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos 
veículos de divulgação, incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores. 
c) o menor percentual de honorários referentes à produção e à execução técnica de peça e ou 
material cuja distribuição proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos 
veículos de divulgação, incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por 
fornecedores. 
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14. DO JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS 
14.1 O julgamento final das Propostas Técnicas da licitação será feito de acordo com o rito 
previsto na Lei nº 8.666/1993 para o tipo melhor técnica e seguindo as diretrizes da Lei nº 
12.232/2010. 
14.2 Será considerada vencedora do julgamento final das Propostas a licitante que obtiver a 
maior nota no julgamento da Proposta Técnica. 
 
15. DA GARANTIA CONTRATUAL 
15.1 A contratada prestará garantia contratual no valor equivalente a 1% (um por cento) do 
valor global estimado do contrato. (Art. 56, caput da Lei nº 8.666/93). 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
16.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas no contrato ou dele 
decorrentes: 
16.1.1 Operar como organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade. 
Centralizar o comando da publicidade da CONTRATANTE na Região Metropolitana da Grande 
Vitória - ES, onde, para esse fim, manterá sede, filial ou escritório. A seu juízo, a CONTRATADA 
poderá utilizar-se de sua matriz ou de seus representantes em outros Estados para serviços de 
criação e de produção ou outros complementares ou acessórios que venham a ser necessários, 
desde que garantidas as condições e estrutura local, por setor da licitante em: área de estudo e 
planejamento, criação, produção de rádio, TV, cinema, internet, produção gráfica, mídia e 
atendimento, previamente acordadas. 
16.1.2 A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a 
contar da data da assinatura do contrato, que possui, na Região Metropolitana da Grande 
Vitória - ES, estrutura compatível com o volume e a característica dos serviços a serem 
prestados à CONTRATANTE. 
16.1.3 Executar – com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação 
de fornecedores de serviços especializados e veículos – todos os serviços relacionados com o 
objeto do contrato, de acordo com as especificações estipuladas pela CONTRATANTE. 
16.1.4 Utilizar, na elaboração dos serviços objeto do contrato, os profissionais indicados na 
Proposta Técnica da concorrência que deu origem a este ajuste, para fins de comprovação da 
capacidade de atendimento, admitida sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, mediante comunicação formal à CONTRATANTE. 
16.1.5 Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações comerciais 
junto a fornecedores e veículos e transferir à CONTRATANTE as vantagens obtidas. 
16.1.5.1 Pertencem à CONTRATANTE as vantagens obtidas em negociação de compra de 
tempos e ou espaços publicitários diretamente ou por intermédio da CONTRATADA, incluídos 
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os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que 
tenham sido concedidos por veículo de divulgação. 
16.1.5.1.1 O disposto no subitem 16.1.5.1 não abrange os planos de incentivo concedidos por 
veículos à CONTRATADA e a outras agências, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.232/2010. 
16.1.5.2 O desconto de antecipação de pagamento será igualmente transferido à 
CONTRATANTE, caso esta venha a saldar compromisso antes do prazo estipulado. 
16.1.5.3 A CONTRATADA não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo aos 
interesses da CONTRATANTE, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou 
priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses 
veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados. 
16.1.5.3.1 O desrespeito ao disposto no subitem 16.1.5.3 constituirá grave violação aos deveres 
contratuais por parte da CONTRATADA e a submeterá a processo administrativo em que, 
comprovado o comportamento injustificado, implicará a aplicação das sanções previstas do 
contrato. 
16.1.6 Negociar sempre as melhores condições de preço, até os percentuais máximos 
constantes do Edital, no tocante aos direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros 
protegidos pelos direitos de autor e conexos e aos direitos patrimoniais sobre obras 
consagradas, nos casos de reutilizações de peças publicitárias pela CONTRATANTE. 
16.1.7 Observar as seguintes condições para o fornecimento de serviços especializados à 
CONTRATANTE: 
a) fazer cotações prévias de preços para todos os serviços a serem prestados por fornecedores; 
b) só apresentar cotações de preços obtidas junto a fornecedores previamente cadastrados 
pela CONTRATANTE, aptos a fornecerem à CONTRATADA serviços especializados relacionados 
com as atividades complementares da execução do objeto do contrato; 
c) apresentar, no mínimo, 3 (três) cotações coletadas entre fornecedores cadastrados pela 
CONTRATANTE que atuem no ramo do fornecimento pretendido; 
d) exigir do fornecedor que constem da cotação os produtos ou serviços que a compõem, seus 
preços unitários e total e, sempre que necessário, o detalhamento de suas especificações; 
e) a cotação deverá ser apresentada no original, em papel timbrado,com a identificação do 
fornecedor (nome completo, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre outros dados) e a 
identificação (nome completo, cargo na empresa, RG e CPF) e assinatura do responsável pela 
cotação; 
f) juntamente com a cotação deverão ser apresentados comprovantes de que o fornecedor está 
inscrito – e em atividade – no CNPJ ou no CPF e no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se for o caso, relativos ao seu domicílio ou sede, pertinentes a seu ramo de atividade 
e compatíveis com o serviço a ser fornecido. 
16.1.7.1 Quando o fornecimento de serviços tiver valor superior a 0,5% (cincodécimos por 
cento) do valor global do contrato, a CONTRATADA coletará orçamentos de fornecedores em 
envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob 
fiscalização da CONTRATANTE. 
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16.1.7.2 O fornecimento de serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite 
previsto na alínea ‘a’ do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666/1993 alterado pelo Decreto nº 
9.412/18,  está dispensado do procedimento previsto no subitem 16.1.7.1. 
16.1.7.3 A CONTRATANTE procederá à verificação prévia da adequação dos preços dos  
serviços cotados em relação aos do mercado. 
16.1.7.4 Se não houver possibilidade de obter 3 (três) cotações, a CONTRATADA deverá 
apresentar as justificativas pertinentes, por escrito, para prévia decisão do fiscal do contrato. 
16.1.7.5 Se e quando julgar conveniente, a CONTRATANTE poderá supervisionar o processo de 
seleção de fornecedores realizado pela CONTRATADA quando o fornecimento de serviços tiver 
valor igual ou inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato;  bem como 
realizar cotação de preços diretamente junto a fornecedores para o fornecimento de serviços, 
independentemente de valor. 
16.1.7.6 Cabe à CONTRATADA informar, por escrito, aos fornecedores de serviços 
especializados acerca das condições estabelecidas no contrato relativas a reutilização de peças 
e materiais publicitários, especialmente no tocante aos direitos patrimoniais de autor e 
conexos. 
16.1.7.7 As disposições dos subitens 16.1.7 a 16.1.7.6 não se aplicam à compra de tempos e ou 
espaços publicitários. 
16.1.8 Submeter a contratação de fornecedores, para a execução de serviços objeto do 
contrato, à prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
16.1.8.1 É vedada a cotação prévia de preços para o fornecimento de serviços especializados de 
empresas em que: 
a) um mesmo sócio ou cotista participe de mais de uma empresa fornecedora em um mesmo 
procedimento; 
b) dirigente ou empregado da CONTRATADA tenha participação societária ou vínculo comercial 
ou de parentesco até o terceiro grau. 
16.1.9 Obter a aprovação prévia da CONTRATANTE, por escrito, para autorizar despesas com 
serviços especializados prestados por fornecedores, veiculação e qualquer outra relacionada 
com este contrato. 
16.1.9.1 A CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de 
veículos, por ordem e conta da CONTRATANTE, se previamente a identificar e tiver sido por ela 
expressamente autorizada. 
16.1.10 Apresentar à CONTRATANTE, para aprovação do Plano de Mídia de cada campanha ou 
ação, relação dos meios, praças e veículos dos quais será possível e dos quais se revela 
impossível obter o relatório de checagem de veiculação a cargo de empresa independente, e 
a(s) justificativa(s) que demonstre(m) tal impossibilidade, com o fim de atender ao disposto no 
art. 15 da Lei nº 12.232/2010. 
16.1.11 Apresentar à CONTRATANTE, como alternativa ao subitem 16.1.10, estudo prévio 
sobre os meios, praças e veículos dos quais será possível e dos quais se revela impossível obter 
o relatório de checagem de veiculação a cargo de empresa independente, e a(s) justificativa(s) 
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que demonstre(m) tal impossibilidade, como fim de atender ao disposto no art. 15 da Lei nº 
12.232/2010. 
16.1.11.1 O estudo de que trata o subitem 16.1.11 deve levar em conta os meios, praças e 
veículos habitualmente programados nos esforços de comunicação da CONTRATANTE, com 
vistas à realização de negociação global entre as partes sobre o que seja oneroso e o que seja 
suportável para a CONTRATADA. 
16.1.11.1.1 O  fornecimento do relatório previsto no subitem 16.1.10 vigerá para os planos de 
mídia que vierem a ser aprovados em até 6 (seis) meses da data de sua apresentação. 
16.1.11.1.2 Ao final do período de 6 (seis) meses, a CONTRATADA apresentará novo estudo, 
que vigorará durante os 6 (seis) meses seguintes e assim sucessivamente. 
16.1.11.1.3 Se fato superveniente alterar significativamente as análises e conclusões do estudo 
mencionado no subitem 16.1.10, a CONTRATANTE solicitará novo estudo à CONTRATADA e, 
em decorrência, poderá efetuar nova negociação global e determinar seu novo período de 
vigência. 
16.1.12 Encaminhar imediatamente após a produção dos serviços, para constituir o acervo da 
CONTRATANTE, sem ônus para esta: 
TV e Cinema: cópias em Betacam, e/ou DVD e/ou arquivos digitais; 
Internet: cópias em CD; 
Rádio: cópias em CD, com arquivos digitais; 
Mídia impressa e material publicitário: cópias em CD, com arquivos em alta resolução, abertos 
e ou finalizados. 
16.1.12.1 Quando se tratar de campanhas com várias mídias, as peças poderão ser agrupadas 
em um mesmo DVD, mantida a exigência de apresentação de cópia em Betacam com a peça de 
TV. 
16.1.13 Manter, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do contrato, 
acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados, compreendendo as peças e ou 
material produzidos, independentemente do disposto no subitem 16.1.12. 
16.1.14 Orientar a produção e a impressão das peças gráficas aprovadas pela CONTRATANTE. 
16.1.14.1 O material a ser utilizado na distribuição só será definido após sua aprovação pela 
CONTRATANTE e sua reprodução dar-se-á a partir das peças mencionadas no subitem 16.1.12. 
16.1.15 Entregar à CONTRATANTE, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, relatório das 
despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior e relatório dos serviços em 
andamento, estes com os dados mais relevantes para avaliação de seu estágio. 
16.1.16 Registrar em relatórios de atendimento todas as reuniões e telefonemas de serviço 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, com o objetivo de tornar transparentes os 
entendimentos havidos e também para que ambos tomem as providências necessárias ao 
desempenho de suas tarefas e responsabilidades. 
16.1.16.1 Esses relatórios deverão ser enviados pela CONTRATADA à CONTRATANTE até o 
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a realização do contato. 
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16.1.16.2 Se houver incorreção no registro dos assuntos tratados, a CONTRATANTE solicitará a 
necessária correção, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento 
do respectivo relatório. 
16.1.17 Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições, cancelamentos 
ou interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação da CONTRATANTE, 
respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com fornecedores e veículos, e os 
honorários da CONTRATADA, pelos serviços realizados até a data dessas ocorrências, desde 
que não causadas pela própria CONTRATADA ou por fornecedores e veículos por ela 
contratados. 
16.1.18 Não divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto do contrato, que 
envolvam o nome da CONTRATANTE, sem sua prévia e expressa autorização. 
16.1.19 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos desabonadores 
noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação. 
16.1.20 Não caucionar ou utilizar o contrato como garantia para qualquer operação financeira. 
16.1.21 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
concorrência que deu origem a este ajuste, incluída a certificação de qualificação técnica de 
funcionamento de que tratam o art. 4º e seu § 1º da Lei nº 12.232/2010. 
16.1.22 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa, 
bem assim, quando for o caso, a legislação estrangeira com relação a trabalhos realizados ou 
distribuídos no exterior. 
16.1.23 Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus empregados e, quando 
for o caso, com relação a empregados de fornecedores contratados. 
16.1.24 Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto do contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, os 
encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, os encargos que venham a 
ser criados e exigidos pelos poderes públicos e outras despesas que se fizerem necessárias ao 
cumprimento do objeto pactuado no que lhe disser respeito. 
16.1.25Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados 
prestados pela CONTRATADA. 
16.1.26 Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de estarem sendo 
satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais. 
16.1.27 Executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com fornecedores e 
veículos, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante seus signatários e 
a própria CONTRATANTE. 
16.1.28 Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre 
quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da 
CONTRATANTE. 
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16.1.29 Responder perante a CONTRATANTE e fornecedores por eventuais prejuízos 
decorrentes de sua demora, omissão ou erro, na condução dos serviços de sua 
responsabilidade, na veiculação de publicidade ou em quaisquer serviços objeto do contrato. 
16.1.30 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração 
de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para 
a CONTRATANTE. 
16.1.31 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e 
ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas como cumprimento do 
presente contrato. 
16.1.32 Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de 
proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, relacionadas 
com os serviços objeto do contrato, se puderem lhe ser imputadas. 
16.1.33 Comparecer presencialmente sempre que solicitado na Prefeitura Municipal de Viana, 
desde que comunicado com antecedência de 5 dias úteis. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
17.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste contrato ou 
dele decorrentes: 
17.1.1 cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, 
excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, 
por escrito, no prazo de 24 (vinte quatro) horas úteis; 
17.1.2 fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que 
se fizerem necessários à execução dos serviços; 
17.1.3 verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas aos honorários devidos à 
CONTRATADA e às condições de contratação de fornecedores de serviços especializados pela 
CONTRATADA, por sua conta e ordem; proporcionar condições para a boa execução dos 
serviços; 
17.1.4 notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento docontrato; 
17.1.5 notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
17.2 A juízo da CONTRATANTE, a campanha publicitária integrante da Proposta Técnica que a 
CONTRATADA apresentou na concorrência que deu origem a este contrato poderá ou não vir a 
ser produzida e distribuída durante sua vigência, com ou sem modificações. 
17.3 Todas as informações sobre a execução do Contrato, com os nomes dos fornecedores de 
serviços especializados e veículos, serão divulgadas em site aberto para o Contrato, na internet, 
garantindo o livre acesso às informações por quaisquer interessados. 
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17.3.1 As informações sobre os valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de 
serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação. 
 
18. DA FORMA DE PAGAMENTO 
18.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o atesto definitivo da Nota 
Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias, por meio de conta corrente da Contratada, no banco por 
ela indicado na Proposta de Preços juntamente com o instrumento de autorização e 
obrigatoriamente com a comprovação da entrega do objeto, em conformidade com as informações 
emitidas na Nota Fiscal de Fornecimento. 
18.2 - A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como: 
18.2.1 - Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, 
exceto se for emitida por filial/matriz que contenha o mesmo CNPJ base, com sequencial específico 
da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.; 
18.2.2 - Identificação completa do contratante; 
18.2.3 - Descrição de forma clara do objeto executado; 
18.2.4 - Valores unitários e totais com as informações referentes aos itens do objeto efetivamente 
entregues; 
18.2.5 - Número do processo que originou a licitação, bem como o número do empenho. 
18.2.6 - Informações bancárias para pagamento. 
18.3- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as 
medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura 
Municipal de Viana. 
18.4 - Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratanteem caso de erros ou vícios na(s) 
Nota(s) Fiscal (is) de Serviço/Fatura(s). 
18.5 -É terminantemente vedada a antecipação de pagamentos sem a efetiva entrega do objeto. 
18.6 - Os pagamentos serão condicionados à apresentação da Nota Fiscal dos produtos/serviços 
licitados e entregues/executados devidamente atestados pelo setor competente. 
18.7 - Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista com prazo 
de validade vigente, descritas abaixo: 
18.7.1 - Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Certidão 
Conjunta PGFN e RFB); 
18.7.2 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 
18.7.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 
18.7.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Viana; 
18.7.5 - Prova de Regularidade com a Fazenda do Estado do Espírito Santo; 
18.7.6 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
18.7.7 - Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas; 
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18.7.8 - Prova de Regularidade de Falência e Concordata. 
18.8 - Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU CULPA DO 
CONTRATANTE, incidirá sobre o valor e/ou parcela em atraso a correção monetária através dos 
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança, nos termos do 
art. 40, inciso XIV, "c" da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
18.9 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegura à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação e a pronta quitação das parcelas em aberto. 
18.10 - Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentara 
devida comprovação juntamente com a Nota Fiscal, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 
e contribuições, conforme legislação em vigor. 
18.11 -No caso de eventuais atrasos de pagamento e, desde que a Contratante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, por meio de uma taxa prefixada ao ano ou conforme índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança (nos termos do artigo 1º alínea "f" 
da Lei 9.494/94, alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/09), mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100) /365, sendo: 
TX - Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Ampliado fornecido pelo 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
18.12 -A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do 
interessado, na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 
18.13 -Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar àContratante a 1ª via da 
Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e comprovação. 
18.14 - Dados para emissão da Nota Fiscal: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
CNPJ nº 27.165.547/0001-01 
Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana - ES 
CEP: 29.130-915 
Telefone (27) 2124-6700 
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19. DO REAJUSTAMENTO 
19.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis até 01 (um) ano do início de vigência do contrato. 
19.2 - É expressamente vedada a repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual. 
19.3- Os preços unitários contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, 
contado do início de vigência do contrato ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de 
início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação 
do Índice Nacional de Preço ao Consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - INPC/IBGE ou outro que venha substituí-lo, pro rata temporis, com base na seguinte 
fórmula: 
 

R  

(índice relativo ao mês do reajuste - índice relativo ao mês da apresentação da proposta comercial). 
P/Io 
Em que: 
a) para o primeiro reajuste: 
R = reajuste procurado; 
I = índice relativo ao mês do reajuste; 
Io = índice relativo ao mês da apresentação da proposta comercial; 
P = preço atual dos serviços. 
b) para os reajustes subsequentes: 
R = reajuste procurado; 
I = índice relativo ao mês do novo reajuste; 
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado; 
P = preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado. 
19.4- Os reajustes serão precedidos de solicitação da Contratada. 
19.5- A Contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 
19.6- Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data da solicitação 
da Contratada. 
19.7- Na concessão de reajuste de preços, deverãoser especialmente observadas as seguintes 
situações no cumprimento do objeto contratual: 
19.7.1 - Atraso por culpa da Contratada: 
19.7.1.1 - Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido 
realizado o objeto; 
19.7.1.2 - Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o 
objeto. 
19.7.2 - Antecipação: 
19.7.2.1 - Prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto. 
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19.7.3 - Prorrogação: 
19.7.3.1 – Prevalece o índice vigente no mês previsto para cumprimento do objeto. 
 
20. DA FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO 
20.1 A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o 
cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando 
não corresponderem ao desejado ou especificado. 
20.2 Serão nomeados um Fiscal e Gestor, para executar a fiscalização do contrato e registrar 
em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas 
na execução dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, 
objetivando sua imediata correção. 
20.3 Além das atribuições previstas neste contrato e na legislação aplicável, caberá ao Fiscal 
verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas aos honorários devidos à 
CONTRATADA e às condições de contratação de fornecedores de serviços especializados pela 
CONTRATADA. 
20.4 A fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, única,integral e 
exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços. 
20.5 A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a aprovação 
formal da CONTRATANTE. 
20.6 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo 
de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE. 
20.7 A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer execução, 
referente à produção, veiculação ou à distribuição, considerada não aceitável, no todo ou em 
parte, seja refeita ou reparada, nos prazos estipulados pela fiscalização, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 
20.8 A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus contratados não a 
desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados. 
20.9 A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidade ou 
falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato. 
20.10 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à 
documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às observações e exigências 
apresentadas pela fiscalização. 
20.11 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE e ou 
auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito 
aos serviços prestados à CONTRATANTE. 
20.12 À CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto do 
contrato, juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA. 
20.13 À CONTRATANTE avaliará, semestralmente, os serviços prestados pela CONTRATADA. 
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20.14 A avaliação semestral será considerada pela CONTRATANTE para apurar a necessidade 
de solicitar, da CONTRATADA, correções que visem a melhorar a qualidade dos serviços 
prestados; decidir sobre prorrogação de vigência ou rescisão contratual; fornecer, quando 
solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho para servir de prova de 
capacitação técnica em licitações. 
20.15 Cópia do instrumento de avaliação de desempenho será encaminhada ao Fiscal do 
contrato e ficará à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 
 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 O presente Termo de Referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Comunicação 
– SECOM,  estando em consonância com o interesse e a conveniência do Município, bem como 
com as disposições legais e normativas aplicáveis. Informações poderão ser obtidas pelos 
telefones (27) 2124-6701. 
21.2 A Secretaria Municipal de Comunicação, previamente à publicação do edital de licitação de 
que trata este Termo de Referência, deverá se encarregar de promover um Chamamento 
Público visando à formação da Subcomissão Técnica, nos moldes da previsão legal. 
21.3 Os invólucros reservados a apresentação do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 
Identificada, serão fornecidos pela Secretária Municipal de Comunicação – SEMCOM, em 
formato padrão e com as informações devidamente impressas, uma vez que não devem conter 
informações que identifiquem a licitante, devendo ser retirados pelas empresas na Secretaria 
de Comunicação, junto à comissão permanente de licitação, por solicitação formal, e mediante 
recebimento de comprovante de retirada do envelope. 
 
22. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
22.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 
 
23 - DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL 
20.1- O valor do contrato pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada, com 
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d", da 
Lei nº 8.666/93 e deverá ser observado o seguinte: 
20.1.1 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência 
de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, retardadoras ou 
impeditivas da execução do ajustado; ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, deve-se fazer a comprovação de configuração da álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 
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20.1.2 - Em todos os casos, faz-se necessária a demonstração analítica de seu impacto nos custos do 
contrato, bem como, obrigatoriamente, deverá ser objeto de análise pela Procuradoria Geral do 
Município e pela Secretaria Municipal de Controle e Transparência. 
 
24  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
24.1 Nos termos do que prescreve a Lei nº 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total ou 
parcialmente os contratos celebrados com a Administração Pública Municipal e aos licitantes que 
cometam atos visando frustrar os objetivos da licitação serão aplicadas advertências, multas, 
suspensão temporária, impedimento de licitar e/ou contratar e declaração de inidoneidade, sem 
prejuízo de outras providências de caráter administrativo e judicial visando à reparação de 
eventuais danos. 
24.2 As condutas e as sanções a que estão passíveis os licitantes e/ou contratados, sem prejuízo 
daquelas previstas na cláusula 16.8 do edital e de outras que sejam previstas nele, são as seguintes: 
24.2.1 ADVERTÊNCIA em caso de descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas 
contratuais e outras obrigações assumidas. 
24.2.2 MULTA MORATÓRIA de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal, por dia, 
limitada a 10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos materiais/serviços licitados. 
24.2.3 MULTA COMPENSATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de 
descumprimento do objeto. 
24.2.4 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal por 3 (três) meses no caso de vencido o prazo da advertência e o Fornecedor ou 
CONTRATADA permanecer inadimplente. 
24.2.5 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da CONTRATADA para licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 6 (seis) meses em caso de aplicação de duas penas de advertência, no prazo 
de 12 (doze) meses, sem que a CONTRATADA tenha adotado as medidas corretivas no prazo 
determinado pela Administração e alteração da quantidade ou qualidade dos serviços entregues. 
24.2.6 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da CONTRATADA para licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 12 (doze) meses em caso de retardamento imotivado da execução do serviço, 
ou de suas parcelas.  
24.2.7 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da CONTRATADA de licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 24 (vinte e quatro) meses, nos seguintes casos: entregar como verdadeira 
mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; paralisação de serviço, de obra ou de 
fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração; praticar 
ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Pública Municipal; 
sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
qualquer tributo; apresentar documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na execução do 
contrato; comportar-se de modo inidôneo; demonstrar não possuir idoneidade para contratar com 
a Administração em virtude de atos ilícitos privados. 
24.2.8 IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E LICITAR –quem, convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
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exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com os órgãos e entidades deste Município e, 
será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
24.2.9 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua 
conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas, no caso 
de a CONTRATADA ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 
da licitação; demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos privados. 
24.3 O descumprimento do Contrato ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Edital. 
24.3.1 Aquele que, convocado para assinatura da ata ou contrato não o fizer dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, deixar de entregar documentação exigida, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, sendo-lhe garantido o direito à ampla defesa, serão aplicadas as sanções 
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e a penalidade de 
impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal ou a 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das 
demais cominações legais.  
24.4 É de competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado no contrato, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso em que caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação de penalidade.  
24.5 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador quaisquer ocorrências, dada a 
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro da CONTRATADA. 
24.6 Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado à CONTRATADA o direito à ampla 
defesa. 
24.7 Ocorrendo a aplicação de sanção à CONTRATADA será notificada para apresentar defesa no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 
24.8 No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o 
prazo para a defesa da CONTRATADA é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação. 
24.9 O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a 
preclusão do direito pela CONTRATADA, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em 
Lei e no edital. 
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24.10 No exercício de sua defesa a CONTRATADA poderá juntar documentos e pareceres, bem 
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 
24.11 À CONTRATADA incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade 
processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à 
formação do seu convencimento. 
24.12 A aplicação de três advertências seguidas de justificativas não aceitas, é causa de rescisão 
contratual, ficando a cargo da Administração decidir sobre a oportunidade e conveniência de 
rescindir. 
24.13 Na hipótese da aplicação de multa, havendo garantia prestada, o valor será descontado 
desta. 
24.14 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, a 
qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
24.15 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material/serviço, se dia de expediente normal 
no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
24.16 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 
direitos constantes deste Termo de Referência. 
24.17 Ocorrendo atraso injustificado na entrega do material/serviço licitado, a ordem de 
fornecimento ou contrato poderá ser cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado 
interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa de acordo com a 
modalidade. 
24.18 Quando da aplicação de sanções em razão da apresentação de documentação ou declaração 
falsa, falha ou fraude na execução do contrato, inidoneidade de comportamento e cometimento de 
fraude fiscal, será feita comunicação ao Ministério Público para adoção de providências cabíveis no 
âmbito daquela instituição. 
24.19 Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a CONTRATADA ficará, ainda, 
sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração Municipal 
ou a terceiros. 
 
24 – DEVE CONTER NO EDITAL 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II – BRIEFING  
ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO  
ANEXO IV – TABELAS DE PONTUAÇÃO  
ANEXO V - PROPOSTA DE PREÇOS  
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO  
ANEXO VII – TABELA REFERENCIAL DE CUSTOS INTERNOS – SINAPRO ES 
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25 ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA  
25.1  O presente Termo de Referência foi elaborado por Altair Helmer Gonçalves, que compõe 
os quadros da Secretaria Municipal de Comunicação, sendo devidamente atestado e assinado 
por mim. 
 
 
Viana (ES), 04 de fevereiro de 2022. 
 
________________________________________________________ 
ALTAIR HELMER GONÇALVES 
Gerente Administrativo, Financeiro e Orçamentário 
Secretaria Municipal de Comunicação 
 
 
26. DA APROVAÇÃO  
26.1 Considerando o material apresentado, que fora elaborado pela servidor Altair Helmer 
Gonçalves e devidamente atestado, APROVO o referido Termo de Referência e encaminho o 
mesmo para que a a Secretraria Municipal de Governo possa dar prosseguimento aos trabalhos 
visando a contratação de empresa para a realização dos serviços aqui propostos. 
 
 
Viana (ES), 10 de maio de 2022 
 
________________________________________________________ 
MARCIA CHRISTINA DE BRITO 
Secretária Municipal de Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ nº 27.165.547/0001-01 

Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana, ES – CEP: 29.130-915  
Tel.: (27)2124-6731 

E-mail: segundacpl@viana.es.gov.br 
 

 
ANEXO I.II 

BRIEFING 
 
Campanha Publicitária Nova Saúde de Viana – Muito Mais Saúde 
Situação Geral  
a) Informações gerais sobre a Prefeitura de Viana. 
Histórico 
Desde março de 2021, a Prefeitura de Viana tem uma logomarca que é inserida em peças ao 
lado do brasão oficial. O objetivo é o de compartilhar com o munícipe a responsabilidade pelo 
cuidado com a cidade, o pertencimento. O slogan que acompanha a logomarca é Viana, a 
Cidade é Você. 
b)  Informações gerais sobre a Prefeitura de Viana 
Dos sete municípios que integram a Região Metropolitana da Grande Vitória, Viana é o terceiro 
maior em extensão territorial e possui localização privilegiada. Com 60% de área rural, a sua 
produção agropecuária é especialmente formada por banana, café e gado, que abastece parte 
do mercado consumidor da Grande Vitória, Mas a economia do município tem como principais 
bases de sustentação a indústria, o comércio e os serviços. 
O município de Viana é considerado um dos primeiros aglomerados populacionais do Espírito 
Santo, abrigando, atualmente, cerca de 80 mil habitantes, dos quais 9.880 estão na zona rural e 
68.220 na zona urbana. 
O setor que concentra o maior número de empresas e empregos é o comércio e a reparação de 
veículos automotores. Também estão instaladas na região sete das 150 maiores empresas do 
Estado. O setor de indústria representa cerca de 23,23% do PIB, enquanto o setor de comércio 
e serviço representa cerca de 46,33% do PIB do município. 
Viana é o município que apresenta o segundo menor índice de concentração de renda da 
Região Metropolitana e o terceiro melhor em renda per capta. 
A pecuária existente no município é mista. Há gado leiteiro e de corte, além de rebanho suíno, 
que é um dos destaques do setor. 
As lavouras que mais se destacam são as de café, banana, mandioca, feijão e milho. Há também 
o plantio da seringueira. Na horticultura destacam-se o quiabo e a alface hidropônica. 
Na fruticultura, destaca-se a banana, seguida de citros, coco, goiaba, mamão, maracujá e cana 
de açúcar. A produção de cacau também tem se destacado na região de Jucuruaba. A forma de 
gestão predominante nas propriedades é a agricultura familiar. 
As agroindústrias existentes são de polpa de frutas, queijo, mandioca congelada, 
empacotamento de leite e carne suína, gerando empregos e utilizando matéria-prima local. 
Viana também abriga a produção de panelas de barro, que são fabricadas de forma artesanal 
pelas paneleiras do bairro Universal. 
1) PIB 
a) R$ 2.467,152, sendo o 10° entre os municípios capixabas. 
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Comércio e serviços - 46,33% 
Indústria - 23,23% 
Agropecuária - 2,44% 
(Fonte: Data Sebrae - 2018) 
2) Agropecuária 
Pecuária - 47% 
Lavouras permanentes - 35% 
Produção mista (lavoura e pecuária) - 14% 
(Fonte: Censo Agropecuário de 2017) 
3) Principais lavouras 
Banana - 2.760 mil cachos 
Café - 534 ton 
Borracha - 368 ton 
Coco - 384 mil frutos 
(Fonte: IBGE/PAM - Ipes - 2018) 
4) Principais atividades pecuárias 
Bovinos - 16.360 
Suínos - 4.308 
Galinhas, galos e frangos - 6.682 
Leite de vaca - 6.706 mil litros 
(Fonte: Censo Agropecuário de 2017) 
 
c)  Informações gerais sobre a Saúde no Município de Viana 
Viana entrega muito mais Informatização de unidades de saúde Profissionais capacitados 
Estruturação e compra de equipamentos Obras e ampliação de Unidades de Saúde. 
 
Desafio de Comunicação 
A intenção da campanha é valorizar a vida, o cuidado, o trabalho e os investimentos da 
Prefeitura no vianense. 
Defender a ideia, com objetividade, e ao mesmo tempo de forma transparente, de que em 
Viana há empenho para investimentos e que os resultados são obtidos e têm reflexo no dia a 
dia de cada morador. 
Há que se ter o cuidado e a delicadeza para tratar um tema tão importante atualmente, pois 
ainda vivemos reflexos de uma epidemia sem precedentes.  
Um aspecto central a considerar na concepção da campanha é o de haver pessoas reais, das 
comunidades, em todas as peças.  Na comunicação, devem ser passadas mensagens de 
cuidados preventivos com a saúde. Exemplo: oferta de prática de atividade física – retorno da 
Zumba de graça em praças e parques. Apesar de ter á frente outra Secretaria, a de Esportes, 
neste ponto vale tratar a Prefeitura como um todo, havendo união de ações em prol do 
morador. 
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 A campanha deve passar o orgulho do vianense em viver aqui, em uma cidade organizada e 
com qualidade de vida. 
Contexto  
15.3.1 A agência deve trabalhar todo o material para provocar a interpretação de que a cidade 
respira saúde, lembrando que grande parte de seus moradores vive em zona rural e não 
devemos nunca esquecer deste público. Assim, a campanha deve mostrar que a Saúde do 
município se estende a estes moradores. 
Informar a população sobre a importância dos agentes comunitários de saúde, dos médicos, 
enfermeiros, profissionais de limpeza das unidades (equipe também primordial que foi 
evidenciada no momento da pandemia). 
Além da campanha de massa, seguindo a mesma identidade visual, deve ser elaborado um 
material pedagógico-informativo-educacional a ser impresso/produzido e a ser distribuído para 
todas as camadas da população, em especial às camadas mais pobres, com informações sobre o 
funcionamento dos equipamentos e serviços de saúde do município. 
O material produzido para a licitação não será necessariamente aproveitado como material 
final da campanha. As propostas feitas na licitação têm o objetivo de demonstrar a capacidade 
criativa, estratégica e assertiva dos concorrentes, dentro dos critérios objetivos estabelecidos 
na legislação e no TR. A campanha de fato será feita após a finalização da licitação, com revisão 
do material previamente apresentado (podendo ser aproveitado ou não, a critério da Secretaria 
de Comunicação) e com a complementação do briefing, em caso de necessidade. 
Cenário 
14.4.1 A cidade obteve um ganho nos últimos meses, com investimentos em novas unidades de 
saúde, reforma de outras, entrega de tablets para agentes de saúde que conhecem seus 
territórios de atuação. As unidades de saúde possuem agora rede informatizada, o que 
possibilita usar um sistema informatizado e Integrado de Gestão em Saúde que fornece uma 
base de dados centralizada que permite subsidiar o planejamento e a determinação de 
prioridades das ações de saúde, desde que corretamente utilizadas pelo gestor. A substituição 
dos trabalhos manuais pelo registro eletrônico tem como resultado um conjunto de 
informações sólido e confiável. Estas informações, devidamente classificadas, a qualquer 
momento podem ser utilizadas pelo gestor como ferramenta de auxílio aos diversos processos 
decisórios existentes no dia-a-dia na gestão do Sistema Unificado de Saúde (SUS). Um dos 
objetivos primordiais na utilização de um sistema integrado e Informatizado de Gestão 
Municipal de Saúde é a melhoria na qualidade do atendimento ao usuário da rede municipal de 
saúde pela melhoria na gestão. Melhoria essa que proporciona, além de maior satisfação do 
usuário no uso do sistema de saúde municipal, uma sensível economia nos recursos da saúde. 
Com este tema principal, não se deve esquecer de retratar os profissionais capacitados, o 
investimento na estruturação e compra de equipamentos, e também em obras e ampliação de 
Unidades de Saúde. Por tudo isso, Viana entrega muito Mais Saúde! 
Objetivos de Comunicação – gerais e específicos 
Objetivos gerais da campanha 
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• Contribuir para a legitimação da boa gestão frente ao município 
• Sensibilizar a sociedade para o valor da vida humana 
• Mostrar que Viana entrega muito mais Saúde à população de Viana 
Objetivos específicos da campanha 
• Favorecer o pertencimento do cidadão de Viana com a sua cidade  
• Informar sobre os serviços e equipamentos (unidades de saúde) disponíveis à população  
• Informar sobre a excelência dos serviços prestados à população, como consultas e exames  
• Informar sobre os investimentos em obras e ampliação de unidades e Centros Especializados  
• Incentivar uma cultura de saúde, decorrência de ações positivas e planejamento. 
A campanha 
A mensagem da campanha deve ter o tom de sensibilização, de valorização da vida humana, e 
da ótima gestão do município. Deve trabalhar a valorização do ser humano, em todos os cantos 
do município. Deve ser simples e acessível às camadas de baixa escolarização. Deve ser criativa, 
sensível e eficaz. 
O resultado esperado é que, junto com as demais ações que demonstram o cuidado com a 
cidade por meio do gestor público que está à frente do município e sua equipe, a campanha 
venha a contribuir para mostrar a competência e o resultado deste planejamento em 
investimento em Saúde.  
Execução 
A campanha a ser criada a partir deste briefing deve ser acompanhada de um plano de 
comunicação estruturado de acordo com os critérios estabelecidos no TR de Licitação e 
contemplar, obrigatoriamente, os seguintes itens: 
• Raciocínio básico e estratégias adotadas, com destaque para aquelas que serão 
desenvolvidas no ambiente online. 
• Ideia criativa, sua adequação ao público – ou aos diferentes públicos, se for o caso – 
e sua aplicação nos formatos e meios trabalhados. 
• Peças e ações de comunicação propostas, descritas em detalhe. 
• Planejamento de mídia estruturado, que leve em conta as características do público 
– ou dos públicos –, os índices de audiência e a periodicidade e abrangência dos 
veículos de comunicação selecionados e das mídias digitais sugeridas. O plano 
deverá ter abrangência estadual e distribuir a verba disponível para a campanha por 
peça, por meio, por veículo e por período de veiculação. 
• Assinatura: a campanha deverá ser assinada pela Prefeitura de Viana, tendo como ícone 
apenas o brasão da Prefeitura. 
A campanha deverá ter, no mínimo, ações de massa (televisão e rádio, entre outras), ações on-
line, monitoramento e intervenção em mídias sociais. 
A impressão do material gráfico proposto, o desenvolvimento e produção, assim como a 
produção do material televisivo e radiofônico estão incluídas no valor da licitação. 
Deve estar incluído no valor de licitação a veiculação do material desenvolvido em rádios, TVs, 
portais de notícias, publicações impressas, mídia social, mídias indoor e outdoor.  A agência 
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deverá sugerir plano de mídia e não-mídia para que possa ser, eventualmente, viabilizado pela 
Prefeitura. 
Público-Alvo 
Os serviços licitados têm dois públicos-alvo prioritários: 
• Na campanha de massa, o cidadão comum, de ambos os sexos, classes A, B, C, D e E 
(classificação do IBGE), de escolaridade fundamental ou média, universitário e especialista, 
urbano e rural. 
• Na parte virtual, o cidadão de ensino médio, fundamental, universitário e especialistas de 
ambos os sexos, classes A, B, C e D. 
Praça 
A campanha deverá ter abrangência na Região Metropolitana da Grande Vitória e alguns 
veículos de comunicação do Sul do Estado. 
Período 
A previsão de distribuição e/ou veiculação desta campanha é em dezembro de 2021. 
Entretanto, a veiculação dos produtos de mídia ou não-mídia pode ser disposta conforme 
sugestão da agência no plano de mídia e não-mídia, a serem seguidos ou ajustados no decorrer 
do contrato em reuniões com a Secretaria de Comunicação. 
Verba Referencial para Investimento nesta campanha 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
Recursos próprios de Comunicação 
Para a campanha sobre a nova saúde em Viana, os recursos de comunicação que poderão 
ser utilizados são site da PMV, placas e espaços internos da prefeitura e redes sociais da PMV. 
Esforços anteriores de Comunicação 
Inexistem esforços anteriores de divulgação institucional em massa da Prefeitura de Viana, pois 
a instituição nunca teve agência publicitária. 
A Comunicação vem trabalhando com imprensa e veículos institucionais, além das redes 
sociais, de forma espontânea e com o uso de recursos internos de mão-de-obra. 
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ANEXO I.III 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA NO 
PROCESSO LICITATÓRIO ___/20___ – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. __/20_____. 
 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o 
outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende 
às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-
financeira, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 
recursos, renunciar ao direito de recurso, assinar Contratos/Pedidos de Compra e assinar todos 
os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 
mandato. 
 
LOCAL E DATA ASSINATURA 

 
 ,  de  de 2022. 
 

Nome, Ass. e CNPJ 
 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO I.IV 

TABELAS DE PONTUAÇÃO 
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
Plano De Comunicação Publicitária 

 
Quesit
os 

 
Aspectos Avaliados 

Pontuaç
ãoMáxi
ma 

 
Parâmetro 

Valor do 
parâmetro 

Raciocí
nio 
Básico 

Acuidade da compreensão 
das características do 
município de Viana e das 
atividades que sejam 
signicativas 

 
 
 
3 

Ótimo 3 

Bom 2,4 

Regular 1,8 

Não Atendeu 0,3 
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   Não Apresentou 0 

Acuidade da compreensão do 
problema específico de 
comunicação da Prefeitura de 
Viana. 

 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

Acuidade da compreensão 
das necessidades de 
comunicação da Prefeitura de 
Viana para enfrentar esse 
problema. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

Acuidade da compreensão da 
natureza, da extensão e da 
qualidade das relações da 
Prefeitura de Viana com seus 
públicos. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

Acuidade da compreensão do 
papel da Prefeitura de Viana 
no atual contexto social, 
político e econômico. 

 
 
 
 
1 

Ótimo 1 

Bom 0,8 

Regular 0,6 

Não Atendeu 0,1 

Não Apresentou 0 

Pontuação máxima Raciocínio Básico: 10 pontos 

 

 
Quesitos 

 
Aspectos Avaliados 

Pontuaçã
o 
Máxima 

 
Parâmetro 

Valor do 
pa- 
râmetro 

 Adequação do partido 
temático e do conceito 
propostos à natureza e 
qualificação da Prefeitura de 
Viana e a sua comunicação 
e/ou seu problema específico 
de comunicação. 

 
 
 
 
3 

Ótimo 3 
Bom 2,4 

Regular 1,8 

Não Atendeu 0,3 

 
Não Apresentou 

 
0 

 2 Ótimo 2 
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Estratégi
a de 
Comuni- 
cação 
Publi- 
citária 

Consistência lógica e a 
pertinência da argumentação 
apresentada em defesa do 
partido temático e do con- 
ceito propostos. 

 Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

A riqueza de desdobramentos 
positivos desse conceito para 
a comunicação da Prefeitura 
de Viana com seus públicos. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

Adequação e a exequibilidade 
da estratégia de comunicação 
publicitária proposta para a 
solução do problema 
específico de comunicação da 
Prefeitura de Viana. 

 
 
 
 
1 

Ótimo 1 

Bom 0,8 

Regular 0,6 

Não Atendeu 0,1 

 
Não Apresentou 

 
0 

 
A consistência lógica e a 
pertinência da argumentação 
apresentada em defesa da 
estratégia de comunicação 
publicitária proposta. 

 
 
 
 
1 

Ótimo 1 

Bom 0,8 

Regular 0,6 

Não Atendeu 0,1 

Não Apresentou 0 

 
A capacidade de articular os 
conhecimentos sobre a 
Prefeitura de Viana, o 
mercado no qual se insere, 
seu problema específico de 
comuni- cação, seus públicos 
e o objetivo es- pecífico de 
comunicação previsto no 
Briefing e a verba disponível. 

 
 
 
 
 
1 

 
Ótimo 

 
1 

Bom 0,8 
 
Regular 

 
0,6 

 
Não Atendeu 

 
0,1 

Não Apresentou 0 

Pontuação máxima Estratégia de Comunicação Publicitária: 10 pontos 
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Quesitos 

 
Aspectos Avaliados 

Pontuaçã
o 
Máxima 

 
Parâmetro 

Valor do 
pa- 
râmetro 

 
Ideia 
Criativa 

Adequação ao problema 
específico de comunicação da 
Prefeitura de Viana. 

 
4 

Ótimo 4 
Bom 3,2 

Regular 2,4 

Não Atendeu 0,4 

Não Apresentou 0 
Adequação à estratégia de 
comunicação publicitária 
sugerida pela licitante. 

 
 
4 

Ótimo 4 

Bom 3,2 

Regular 2,4 

Não Atendeu 0,4 

Não Apresentou 0 

Originalidade da combinação 
dos elementos que a 
constituem. 

 
 
4 

Ótimo 4 

Bom 3,2 

Regular 2,4 

Não Atendeu 0,4 

Não Apresentou 0 

 
Simplicidade da forma sob a 
qual se apresenta. 

 
 
 
 
3 

Ótimo 3 

Bom 2,4 

Regular 1,8 

Não Atendeu 0,3 

Não Apresentou 0 

Multiplicidade de 
interpretações favoráveis que 
comporta. 

 
3 

Ótimo 3 

Bom 2,4 

Regular 1,8 
Não Atendeu 0,3 
Não Apresentou 0 

Adequação ao universo 
cultural dos segmentos de 
público-alvo. 

 
3 

Ótimo 3 

Bom 2,4 

Regular 1,8 

Não Atendeu 0,3 

Não Apresentou 0 
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Pertinência às atividades da 
Prefeitura de Viana e à sua 
inserção nos contextos social, 
político e econômico. 

 
 
3 

Ótimo 3 

Bom 2,4 

Regular 1,8 

Não Atendeu 0,3 
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   Não Apresentou 0 

 
 
Desdobramentos 
comunicativos que enseja, 
conforme demonstrado nos 
exemplos de peças 
apresentadas. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

 
Compatibilização da 
linguagem das peças aos 
meios e aos públicos pro- 
postos. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

 
Exequibilidade das peças. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

Pontuação máxima Ideia Criativa: 30 pontos 

 

 
Quesitos 

 
Aspectos Avaliados 

Pontuaçã
o 
Máxima 

 
Parâmetro 

Valor do 
pa- 
râmetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecimento dos hábitos de 
con- sumo de comunicação 
dos segmentos de público 
prioritários. 

 
 
 
3 

Ótimo 3 
Bom 2,4 
Regular 1,8 

Não Atendeu 0,3 

Não Apresentou 0 

 
Capacidade analítica 
evidenciada no exame desses 
hábitos. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 
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Estratégi
a de 
Mídia e 
NãoMídi
a 

  
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 
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 Consistência do plano 

simulado de distribuição das 
peças em relação aos 
subquesitos anteriores (A e 
B). 

 Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

 
Economicidade da aplicação 
da verba de mídia, 
evidenciada no plano 
simulado de distribuição de 
peças. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

 
 
Criatividade e inovação nas 
soluções de mídia e não mídia 
para atingir os objetivos de 
comunicação. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

 
Otimização da mídia 
segmentada, alternativa e de 
massa. 

 
 
 
 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

 
Pertinência, a oportunidade e 
a economicidade 
demonstradas no uso dos 
recursos de comunicação 
próprios da Prefeitura de 
Viana. 

 
 
 
 
 
 
2 

Ótimo  
2 

Bom 1,6 

 
Regular 

 
1,2 

Não Atendeu 0,2 

 
Não Apresentou 

 
0 

Pontuação máxima Estratégia de Mídia: 15 pontos 
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ANEXO I.V 
 
TABELAS DE PONTUAÇÃO DOS ITENS CONJUNTO DE INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

Conjunto de Informações do Proponente 

 
Quesitos 

 
Aspectos Avaliados 

Pontuação

Máxima 

 
Parâmetro 

Valor do pa- 

râmetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacidade de 

Atendimento 

 

 
Qualidade e o tempo de experiên- 

cia dos profissionais da licitante 

em atividades publicitárias. 

 
 
 
 

 
5 

Ótimo 5 

Bom 4 

Regular 3 

Não Atendeu 0,5 

Não Apresentou 0 
 
 

Adequação das instalações, da in 

fraestrutura e dos recursos 

materiais que estarão à 

disposição da execução do 

contrato. 

 
 
 
 

4 

Ótimo 4 

Bom 3,2 

Regular 2,4 

Não Atendeu 0,4 

Não Apresentou 0 

 
Adequação das qualificações e 

das quantificações desses profis- 

sionais à estratégia de comunica- 

ção publicitária da Prefeitura de 

Viana. 

 
 
 
 

4 

Ótimo 4 

Bom 3,2 

Regular 2,4 

Não Atendeu 0,4 

Não Apresentou 0 

 
 

Operacionalidade do 

relacionamento entre a Prefeitura 

de Viana e a licitante, 

esquematizado na proposta. 

 
 
 
 
 

1 

 
Ótimo 

 
1 

Bom 0,8 
 

Regular 
 

0,6 

 
Não Atendeu 

 
0,1 

Não Apresentou 0 

 
Relevância e a utilidade das infor- 

mações de marketing ecomunica- 

ção, das pesquisasde audiência e 

 
 

1 

 
Ótimo 

 
1 

 
Bom 

 
0,8 
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 da auditoria de circulação e 

controle de mídia que a 
licitante colocará 
regularmente à disposição 
da Prefeitura de  Viana, sem 
ônus adicional, durante a 
vigência do contrato. 

  
Regular 

 
0,6 

 
Não Atendeu 

 
0,1 

 
Não Apresentou 

 
0 

Pontuação máxima Capacidade de Atendimento: 15 pontos 
 

 
Quesitos 

 
Aspectos Avaliados 

Pontuaçã
o Máxima 

 
Parâmetro 

Valor do 
pa- 
râmetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repertóri
o 

 
Pertinência e afinidade do 
repertó- rio apresentado à 
necessidade e perfil de 
comunicação da Prefeitura 
de Viana. 

 
 
 
 
4 

Ótimo 4 

Bom 3,2 

 
Regular 

 
2,4 

Não Atendeu 0,4 

Não Apresentou 0 

 
Ideia criativa e sua 
pertinência ao problema 
que a licitante se propôs a 
resolver. 

 
 
 
 
4 

Ótimo 4 

Bom 3,2 

Regular 2,4 

Não Atendeu 0,4 

Não Apresentou 0 

 
Qualidade da execução e do 
acabamento da peça. 

 
 
 
 
4 

Ótimo 4 

Bom 3,2 

Regular 2,4 

Não Atendeu 0,4 

Não Apresentou 0 

 
 
 
Clareza e simplicidade da 
exposição das informações 
prestadas. 

 
 
 
 
3 

Ótimo 3 

Bom 2,4 

Regular 1,8 

Não Atendeu 0,3 

Não Apresentou 0 
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Pontuação máxima Repertório: 15 pontos 
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Quesitos 

 
Aspectos Avaliados 

Pontuaç
ãoMáxi
ma 

 
Parâmetro 

Valor do 
pa- 
râmetro 

 
 
 
 
 
 
Relato de 
Solu- ções 
de Proble- 
mas de 
Comu- 
nicação 
(cases) 

 
Relevância dos resultados 
apresentados 

 
2 

Ótimo 2 

Bom 1,6 

Regular 1,2 

Não Atendeu 0,2 

Não Apresentou 0 

 
Clareza e lógica da exposição 
das informações prestadas. 

 
1 

Ótimo 1 

Bom 0,8 

Regular 0,6 

Não Atendeu 0,1 

Não Apresentou 0 

 
Evidência de planejamento 
Publicitária 

 
1 

Ótimo 1 

Bom 0,8 

Regular 0,6 

Não Atendeu 0,1 

Não Apresentou 0 

 
 
 
Consistência das relações de 
causa e efeito entre 
problema e solução 

 
 
 
 
1 

Ótimo 1 

Bom 0,8 

Regular 0,6 

Não Atendeu 0,1 

 
Não Apresentou 

 
0 

Pontuação máxima Resolução de Problemas: 5 pontos 
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ANEXO I.VI 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF: CONCORRÊNCIA Nº _________ 
 
Apresentamos a Proposta de Preços e Valoração para a licitação em referência. 
 
1.0 - OBJETO: 
 
O objeto da presente concorrência é a prestação de serviços de publicidade, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade 
de competência da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Viana.  
 
1.1 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
Também integram o objeto desta concorrência, como atividades complementares, os 
serviços especializados pertinentes:  
a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de 
geração de conhecimento relativos à execução do contrato;  
b) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária 
destinada a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância 
com novas tecnologias;  
c) à produção e à execução técnica das peças e ou material criados pelas agências 
contratadas.  
 
2.0 - Remuneração proposta: 
 
Apresentamos a proposta de preços referente à licitação acima identificada, 
conforme discriminação abaixo: 
 
a) Percentual de desconto a ser concedido à Prefeitura Municipal de Viana - ES, 
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sobre os CUSTOS INTERNOS, baseados na Tabela Referencial de  Custos Internos do   
Sindicato  das  Agências  de  Propaganda  do  Estado  do Espírito Santo - 
SINAPRO/ES   % (por extenso); (Percentual máximo de 70%) 
 
b) Honorários (em percentual) a serem cobrados da Prefeitura Municipal de Viana - ES, 
incidente   sobre   os   custos   comprovados   de   outros   serviços,   cuja 
produção seja incumbida a terceiros sob a supervisão da contratada, referentes à peça e/ou 
material cuja distribuição não proporcione ao licitante o desconto de agência concedido 
pelos veículos de divulgação nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965 : % (por 
extenso). (Percentual máximo de 15%) 
 
c) Honorários (em percentual) a serem cobrados da Prefeitura Municipal de Viana - ES, 
incidente   sobre   os   preços de serviços especializados prestados por fornecedores, 
referentes à produção e à execução técnica de peças e/ou materiais cuja distribuição 
proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos 
termos doart. 11 da Lei nº 4.680/1965 : ____ (por extenso). (Percentual máximo de 10%) 
 
 
3 - Demais Declarações: 
 
a) Comprometendo-se a   envidar  esforços  no  sentido  de  obter  as  
melhores condições  nas  negociações  comerciais  junto  a  fornecedores  de  
serviços especializados e veículos, quando for o caso, transferindo às Secretarias 
_____________________da Prefeitura Municipal de Viana - ES as vantagens obtidas; 
 
b) Informando estar ciente e de acordo com as disposições alusivas a 
direitos autorais estabelecidas na minuta de contrato, Anexo VI; 
 
c) Que o   preço  proposto  será  de  exclusiva  responsabilidade  da  
licitante  e  não lhe assistirá o direito de pleitear, na vigência dos contratos a 
serem firmados, nenhuma  alteração,  sob  a  alegação  de  erro,  omissão  ou  
qualquer  outro pretexto. 
 
d) Comprometendo-se a repassar à Prefeitura Municipal de Viana - ES todas as 
vantagens (pecuniárias ou não) obtidas nas negociações de preço com os veículos de 
comunicação e demais fornecedores e prestadores de serviços. 
 
e) Afirmando que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com 
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materiais, mão de obra e respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes 
e demais despesas necessárias à execução dos serviços objeto desta licitação, inclusive 
cessão de direitos autorais. Na ausência dessa declaração, serão consideradas inclusas 
todas as despesas mencionadas neste subitem. 
 
f) Do compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de 
produção de peças, os valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas 
preexistentes, inclusos nesses orçamentos. 
 
4 - Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data da 
entrega dos envelopes à Comissão Permanente de Licitação. 
 
 
  de 2022.  
 
 
________________________________ 
(nome da licitante) 
Representante legal 
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ANEXO II 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1884/2022 
 
TERMO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E SOB AS PENAS DA LEI 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade 
de competência da Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Viana. 
 
D E C L A R A Ç Ã O   C O N J U N T A 
 
Em cumprimento as determinações da Lei nº. 8.666/93 e demais legislações aplicáveis ao 
tema, para fins de participação nesta concorrência pública acima, a empresa (razão social), 
estabelecida à (Endereço Completo), devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º ____________, 
declara que conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a contratação, e que a 
apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato 
convocatório e seus anexos, e que: 
a) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
c) Não existe participação direta ou indireta de servidor público de entidades ou 
órgãos da Administração Municipal no quadro da empresa licitante na prestação do serviço 
objeto da concorrência pública; 
d) Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
e) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação. 
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Por ser a expressão da verdade, eu _________, Carteira de Identidade nº. _____, CPF Nº. 
_____, representante legal desta empresa, firmo a presente. 
 
(Local), ____ de _________ de 2022. 
 

________________________________________________ 
Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa 

(Nome da empresa) (Carimbo da Empresa) 
(Obrigatório) 

 
OBS.: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código 
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no 
instrumento convocatório. 
Obs.: Esta Declaração deverá ser impressa em papel timbrado da licitante e entregue no 
envelope “001” documentação, pois faz parte dos documentos de habilitação. 
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ANEXO III 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1884/2022 
 
DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL 
 
Empresa ______________________ estabelecida a ______________________, devidamente 
inscrita no CNPJ-MF sob o nº ______________________ por seu representante legal o (a) 
Sr.(a) ______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 
______________________ expedida pelo ______________________ e CPF/MF nº. 
______________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1º 
do Art. 56 da Lei nº. 8.666/93 oferecerá como Garantia para execução do Contrato a 
Modalidade de ___________________________. 
 
 
(Local), ____ de _________ de 2022. 
 
 

 
 

Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa 
(Nome da empresa) 

(Carimbo da Empresa) 
(Obrigatório) 
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ANEXO IV 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1884/2022 
 
DECLARAÇÃO DE DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP 
 
 
A empresa __________________________________________________________, inscrita 
no CNPJ sob o nº _________________________________________________, por 
intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
_______________________________________________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ e 
do CPF n.º ____________________________________________________________,  
 
DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não 
havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007. 
 
DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme 
disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da 
presente declaração. 
 
(Local), ____ de _________ de 2022. 
 
 
 
 

Nome e assinatura do (a) responsável legal pela empresa 
(Nome da empresa) 

(Carimbo da Empresa) 
(Obrigatório) 
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ANEXO V 

 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXX/2022. 

CÓDIGO CIDADES N° 2022.073E0700001.01.0005 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
VIANA, E A EMPRESA .......................... 

 
Processo Adm. n°. 1884/2022. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022. 
 
O Município de Viana, representada pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. Wanderson 
Borghardt Bueno, CPF nº. _____, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob 
o nº. _____ com sede na Av. Florentino Ávidos, 01, Centro – Município de Viana/ES e a 
empresa __________, vencedora da concorrência pública nº. ____, doravante denominada 
CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o número ____, com sede na ___(endereço 
completo da empresa)___, ___ representada pelo(a) Sr(a). ___(nome completo, 
nacionalidade, estado civil, profissão)__, __(indicar a condição jurídica do representante 
perante a empresa, por ex. sócio diretor, procurador, etc...)__, representada pelo seu sócio, 
(qualificação), celebram o presente instrumento de acordo com a Lei 8.666/1.993 e suas 
alterações, em conformidade com o Proc. Adm. nº. 1884/2022 tem entre si, justos e 
contratados, a contratação de empresa em conformidade com ao Termo de Referência, 
Planilhas Orçamentárias e também o Cronograma Físico-Financeiro, com contratação sob a 
forma de Menor Preço Global, em regime de execução indireta por preço global, nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa para prestação de 
serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução 
externa e a distribuição de publicidade de competência da Coordenadoria de Comunicação 
da Prefeitura Municipal de Viana. 
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1.2. Este instrumento contratual está de acordo com as especificações contidas no Anexo I 
do Edital, os quais deverão ser anexados a este Contrato para a efetivação do mesmo e a 
pronta verificação das especificações técnicas. 
  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
2.1. Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, naquilo que não 
o contrariem: O edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2022 e a proposta apresentada 
pela CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
3.1 O Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93, com início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no 
Diário Oficial do Município.  
3.2 A prorrogação do Contrato poderá ser admitida nos termos do art. 57, inc. II da Lei 
nº 8.666/1993, mediante prévia justificativa e autorização da autoridade competente, 
devendo ser precedida, ainda, de manifestação da Procuradoria Geral do Município.  
3.3 Ocorrendo a hipótese prevista no inc. II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, a duração 
do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) 
meses, desde que cumpridas as formalidades acima indicadas e demonstrado, nos 
autos, que a medida importará em obtenção de preços e condições mais vantajosas 
para a Administração. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 O valor global estimado da contratação para o período de 12 (doze) meses é de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais). 
4.2 As despesas decorrentes dos serviços apresentados neste Termo de Referência 
correrão à contados recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria 
Municipal de  
Comunicação constante na seguinte dotação:  
Programa Atividade: 011001.2413100032.024 – Gestão da Comunicação e Imprensa. 
3.3.90.39. 00 Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
3.3.90.39.82 – Serviços de Publicidade Institucional  
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Ficha: 053 
4.3 Se a CONTRATANTE optar pela prorrogação do contrato consignará nos próximos 
exercícios, em seu orçamento, as dotações necessárias ao atendimento das despesas 
previstas; 
4.4 A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu juízo, utilizar ou não a totalidade dos 
recursos previstos. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
5.1 - O presente contrato reger-se-á pelas disposições contidas na Lei 8.666/1.993 e suas 
alterações, assim como pela Lei Orgânica do Município de Viana em seu artigo 64 e demais 
leis municipais, demais legislações aplicáveis ao tema. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas no contrato ou 
dele decorrentes: 
6.1.1 Operar como organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade. 
Centralizar o comando da publicidade da CONTRATANTE na Região Metropolitana da 
Grande Vitória - ES, onde, para esse fim, manterá sede, filial ou escritório. A seu juízo, a 
CONTRATADA poderá utilizar-se de sua matriz ou de seus representantes em outros 
Estados para serviços de criação e de produção ou outros complementares ou 
acessórios que venham a ser necessários, desde que garantidas as condições e estrutura 
local, por setor da licitante em: área de estudo e planejamento, criação, produção de 
rádio, TV, cinema, internet, produção gráfica, mídia e atendimento, previamente 
acordadas. 
6.1.2 A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
a contar da data da assinatura do contrato, que possui, na Região Metropolitana da 
Grande Vitória - ES, estrutura compatível com o volume e a característica dos serviços a 
serem prestados à CONTRATANTE. 
6.1.3 Executar – com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a 
contratação de fornecedores de serviços especializados e veículos – todos os serviços 
relacionados com o objeto do contrato, de acordo com as especificações estipuladas 
pela CONTRATANTE. 
6.1.4 Utilizar, na elaboração dos serviços objeto do contrato, os profissionais indicados 
na Proposta Técnica da concorrência que deu origem a este ajuste, para fins de 
comprovação da capacidade de atendimento, admitida sua substituição por 
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profissionais de experiência equivalente ou superior, mediante comunicação formal à 
CONTRATANTE. 
6.1.5 Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações 
comerciais junto a fornecedores e veículos e transferir à CONTRATANTE as vantagens 
obtidas. 
6.1.5.1 Pertencem à CONTRATANTE as vantagens obtidas em negociação de compra de 
tempos e ou espaços publicitários diretamente ou por intermédio da CONTRATADA, 
incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo, espaço ou 
reaplicações que tenham sido concedidos por veículo de divulgação. 
6.1.5.1.1 O disposto no subitem 16.1.5.1 não abrange os planos de incentivo concedidos 
por veículos à CONTRATADA e a outras agências, nos termos do art. 18 da Lei nº 
12.232/2010. 
6.1.5.2 O desconto de antecipação de pagamento será igualmente transferido à 
CONTRATANTE, caso esta venha a saldar compromisso antes do prazo estipulado. 
6.1.5.3 A CONTRATADA não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo 
aos interesses da CONTRATANTE, preterindo veículos de divulgação que não os 
concedam ou priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se na 
orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos 
comprovados. 
6.1.5.3.1 O desrespeito ao disposto no subitem 16.1.5.3 constituirá grave violação aos 
deveres contratuais por parte da CONTRATADA e a submeterá a processo 
administrativo em que, comprovado o comportamento injustificado, implicará a 
aplicação das sanções previstas do contrato. 
6.1.6 Negociar sempre as melhores condições de preço, até os percentuais máximos 
constantes do Edital, no tocante aos direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e 
outros protegidos pelos direitos de autor e conexos e aos direitos patrimoniais sobre 
obras consagradas, nos casos de reutilizações de peças publicitárias pela 
CONTRATANTE. 
6.1.7 Observar as seguintes condições para o fornecimento de serviços especializados à 
CONTRATANTE: 
a) fazer cotações prévias de preços para todos os serviços a serem prestados por 
fornecedores; 
b) só apresentar cotações de preços obtidas junto a fornecedores previamente 
cadastrados pela CONTRATANTE, aptos a fornecerem à CONTRATADA serviços 
especializados relacionados com as atividades complementares da execução do objeto 
do contrato; 
c) apresentar, no mínimo, 3 (três) cotações coletadas entre fornecedores cadastrados 
pela CONTRATANTE que atuem no ramo do fornecimento pretendido; 



 

                                                                                                
                                                                                         

 
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ nº 27.165.547/0001-01 

Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana, ES – CEP: 29.130-915  
Tel.: (27)2124-6731 

E-mail: segundacpl@viana.es.gov.br 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SEGUNDA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

d) exigir do fornecedor que constem da cotação os produtos ou serviços que a 
compõem, seus preços unitários e total e, sempre que necessário, o detalhamento de 
suas especificações; 
e) a cotação deverá ser apresentada no original, em papel timbrado,com a identificação 
do fornecedor (nome completo, CNPJ ou CPF, endereço, telefone, entre outros dados) e 
a identificação (nome completo, cargo na empresa, RG e CPF) e assinatura do 
responsável pela cotação; 
f) juntamente com a cotação deverão ser apresentados comprovantes de que o 
fornecedor está inscrito – e em atividade – no CNPJ ou no CPF e no cadastro de 
contribuintes estadual ou municipal, se for o caso, relativos ao seu domicílio ou sede, 
pertinentes a seu ramo de atividade e compatíveis com o serviço a ser fornecido. 
6.1.7.1 Quando o fornecimento de serviços tiver valor superior a 0,5% (cincodécimos 
por cento) do valor global do contrato, a CONTRATADA coletará orçamentos de 
fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada 
e realizada sob fiscalização da CONTRATANTE. 
6.1.7.2 O fornecimento de serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do 
limite previsto na alínea ‘a’ do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666/1993 alterado pelo 
Decreto nº 9.412/18,  está dispensado do procedimento previsto no subitem 16.1.7.1. 
6.1.7.3 A CONTRATANTE procederá à verificação prévia da adequação dos preços dos  
serviços cotados em relação aos do mercado. 
6.1.7.4 Se não houver possibilidade de obter 3 (três) cotações, a CONTRATADA deverá 
apresentar as justificativas pertinentes, por escrito, para prévia decisão do fiscal do 
contrato. 
6.1.7.5 Se e quando julgar conveniente, a CONTRATANTE poderá supervisionar o 
processo de seleção de fornecedores realizado pela CONTRATADA quando o 
fornecimento de serviços tiver valor igual ou inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) 
do valor global do contrato;  bem como realizar cotação de preços diretamente junto a 
fornecedores para o fornecimento de serviços, independentemente de valor. 
6.1.7.6 Cabe à CONTRATADA informar, por escrito, aos fornecedores de serviços 
especializados acerca das condições estabelecidas no contrato relativas a reutilização de 
peças e materiais publicitários, especialmente no tocante aos direitos patrimoniais de 
autor e conexos. 
6.1.7.7 As disposições dos subitens 16.1.7 a 16.1.7.6 não se aplicam à compra de 
tempos e ou espaços publicitários. 
6.1.8 Submeter a contratação de fornecedores, para a execução de serviços objeto do 
contrato, à prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
6.1.8.1 É vedada a cotação prévia de preços para o fornecimento de serviços 
especializados de empresas em que: 
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a) um mesmo sócio ou cotista participe de mais de uma empresa fornecedora em um 
mesmo procedimento; 
b) dirigente ou empregado da CONTRATADA tenha participação societária ou vínculo 
comercial ou de parentesco até o terceiro grau. 
6.1.9 Obter a aprovação prévia da CONTRATANTE, por escrito, para autorizar despesas 
com serviços especializados prestados por fornecedores, veiculação e qualquer outra 
relacionada com este contrato. 
6.1.9.1 A CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de 
veículos, por ordem e conta da CONTRATANTE, se previamente a identificar e tiver sido 
por ela expressamente autorizada. 
6.1.10 Apresentar à CONTRATANTE, para aprovação do Plano de Mídia de cada 
campanha ou ação, relação dos meios, praças e veículos dos quais será possível e dos 
quais se revela impossível obter o relatório de checagem de veiculação a cargo de 
empresa independente, e a(s) justificativa(s) que demonstre(m) tal impossibilidade, com 
o fim de atender ao disposto no art. 15 da Lei nº 12.232/2010. 
6.1.11 Apresentar à CONTRATANTE, como alternativa ao subitem 16.1.10, estudo prévio 
sobre os meios, praças e veículos dos quais será possível e dos quais se revela impossível 
obter o relatório de checagem de veiculação a cargo de empresa independente, e a(s) 
justificativa(s) que demonstre(m) tal impossibilidade, como fim de atender ao disposto 
no art. 15 da Lei nº 12.232/2010. 
6.1.11.1 O estudo de que trata o subitem 16.1.11 deve levar em conta os meios, praças 
e veículos habitualmente programados nos esforços de comunicação da CONTRATANTE, 
com vistas à realização de negociação global entre as partes sobre o que seja oneroso e 
o que seja suportável para a CONTRATADA. 
6.1.11.1.1 O  fornecimento do relatório previsto no subitem 16.1.10 vigerá para os 
planos de mídia que vierem a ser aprovados em até 6 (seis) meses da data de sua 
apresentação. 
6.1.11.1.2 Ao final do período de 6 (seis) meses, a CONTRATADA apresentará novo 
estudo, que vigorará durante os 6 (seis) meses seguintes e assim sucessivamente. 
6.1.11.1.3 Se fato superveniente alterar significativamente as análises e conclusões do 
estudo mencionado no subitem 16.1.10, a CONTRATANTE solicitará novo estudo à 
CONTRATADA e, em decorrência, poderá efetuar nova negociação global e determinar 
seu novo período de vigência. 
6.1.12 Encaminhar imediatamente após a produção dos serviços, para constituir o 
acervo da CONTRATANTE, sem ônus para esta: 
TV e Cinema: cópias em Betacam, e/ou DVD e/ou arquivos digitais; 
Internet: cópias em CD; 
Rádio: cópias em CD, com arquivos digitais; 
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Mídia impressa e material publicitário: cópias em CD, com arquivos em alta resolução, 
abertos e ou finalizados. 
6.1.12.1 Quando se tratar de campanhas com várias mídias, as peças poderão ser 
agrupadas em um mesmo DVD, mantida a exigência de apresentação de cópia em 
Betacam com a peça de TV. 
6.1.13 Manter, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do 
contrato, acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados, compreendendo 
as peças e ou material produzidos, independentemente do disposto no subitem 16.1.12. 
6.1.14 Orientar a produção e a impressão das peças gráficas aprovadas pela 
CONTRATANTE. 
6.1.14.1 O material a ser utilizado na distribuição só será definido após sua aprovação 
pela CONTRATANTE e sua reprodução dar-se-á a partir das peças mencionadas no 
subitem 16.1.12. 
6.1.15 Entregar à CONTRATANTE, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, relatório das 
despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior e relatório dos serviços 
em andamento, estes com os dados mais relevantes para avaliação de seu estágio. 
6.1.16 Registrar em relatórios de atendimento todas as reuniões e telefonemas de 
serviço entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, com o objetivo de tornar 
transparentes os entendimentos havidos e também para que ambos tomem as 
providências necessárias ao desempenho de suas tarefas e responsabilidades. 
6.1.16.1 Esses relatórios deverão ser enviados pela CONTRATADA à CONTRATANTE até 
o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a realização do contato. 
6.1.16.2 Se houver incorreção no registro dos assuntos tratados, a CONTRATANTE 
solicitará a necessária correção, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data 
do recebimento do respectivo relatório. 
6.1.17 Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições, 
cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação da 
CONTRATANTE, respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com fornecedores e 
veículos, e os honorários da CONTRATADA, pelos serviços realizados até a data dessas 
ocorrências, desde que não causadas pela própria CONTRATADA ou por fornecedores e 
veículos por ela contratados. 
6.1.18 Não divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto do contrato, 
que envolvam o nome da CONTRATANTE, sem sua prévia e expressa autorização. 
6.1.19 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de 
solicitação. 
6.1.20 Não caucionar ou utilizar o contrato como garantia para qualquer operação 
financeira. 
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6.1.21 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação 
exigidas na concorrência que deu origem a este ajuste, incluída a certificação de 
qualificação técnica de funcionamento de que tratam o art. 4º e seu § 1º da Lei nº 
12.232/2010. 
6.1.22 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa, 
bem assim, quando for o caso, a legislação estrangeira com relação a trabalhos 
realizados ou distribuídos no exterior. 
6.1.23 Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus empregados e, 
quando for o caso, com relação a empregados de fornecedores contratados. 
6.1.24 Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto do contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência 
Social, os encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, os 
encargos que venham a ser criados e exigidos pelos poderes públicos e outras despesas 
que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado no que lhe disser 
respeito. 
6.1.25 Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial 
nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 
contratados prestados pela CONTRATADA. 
6.1.26 Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de estarem 
sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e 
fiscais. 
6.1.27 Executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com fornecedores e 
veículos, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante seus 
signatários e a própria CONTRATANTE. 
6.1.28 Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre 
quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da 
CONTRATANTE. 
6.1.29 Responder perante a CONTRATANTE e fornecedores por eventuais prejuízos 
decorrentes de sua demora, omissão ou erro, na condução dos serviços de sua 
responsabilidade, na veiculação de publicidade ou em quaisquer serviços objeto do 
contrato. 
6.1.30 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda 
de descontos para a CONTRATANTE. 
6.1.31 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
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prepostos e ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 
relacionadas como cumprimento do presente contrato. 
6.1.32 Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na 
legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos 
autorais, relacionadas com os serviços objeto do contrato, se puderem lhe ser 
imputadas. 
6.1.33 Comparecer presencialmente sempre que solicitado na Prefeitura Municipal de 
Viana, desde que comunicado com antecedência de 5 dias úteis. 
  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste contrato 
ou dele decorrentes: 
7.1.1 cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, 
excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser 
confirmados, por escrito, no prazo de 24 (vinte quatro) horas úteis; 
7.1.2 fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços; 
7.1.3 verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas aos honorários devidos 
à CONTRATADA e às condições de contratação de fornecedores de serviços 
especializados pela CONTRATADA, por sua conta e ordem; proporcionar condições para 
a boa execução dos serviços; 
7.1.4 notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento docontrato; 
7.1.5 notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
7.2 A juízo da CONTRATANTE, a campanha publicitária integrante da Proposta Técnica 
que a CONTRATADA apresentou na concorrência que deu origem a este contrato 
poderá ou não vir a ser produzida e distribuída durante sua vigência, com ou sem 
modificações. 
7.3 Todas as informações sobre a execução do Contrato, com os nomes dos 
fornecedores de serviços especializados e veículos, serão divulgadas em site aberto para 
o Contrato, na internet, garantindo o livre acesso às informações por quaisquer 
interessados. 



 

                                                                                                
                                                                                         

 
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ nº 27.165.547/0001-01 

Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana, ES – CEP: 29.130-915  
Tel.: (27)2124-6731 

E-mail: segundacpl@viana.es.gov.br 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SEGUNDA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

7.3.1 As informações sobre os valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo 
de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS E DAS ALTERAÇÕES 
 
8.1. A empresa declarada VENCEDORA deverá oferecer, a título de caução para garantia de 
execução do contrato, a importância correspondente a 1% (um por cento) do valor do 
contrato, em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei nº 8.666/93 
e suas alterações (caução em dinheiro, seguro garantia e fiança bancária). O prazo de 
validade da garantia será igual ao prazo contratual. 
8.2. A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela contratada em até 15 
(quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. A liberação da primeira medição fica 
condicionada à prestação da referida garantia. 
8.3. O valor ou o prazo de validade de garantia de execução do contrato deverá ser 
aumentado na mesma proporção sempre que houver aditamentos de acréscimo de valor ou 
de prazo contratual, ou ainda por ocasião do reajustamento dos preços contratuais. 
8.4. A caução de garantia de execução do contrato tem por objetivo oferecer garantia à 
Municipalidade quanto ao fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações 
direta ou indiretamente vinculadas ao contrato. 
8.5. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após o término do Contrato, conforme § 4º do art. 56, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DO VALOR 
 
9.1. O Preço total do presente é de R$ xxxx (xxxxxx), de acordo com as especificações 
contidas na proposta de preços da CONTRATADA, já devendo estar acrescidos de todas as 
despesas, como: taxas, seguros, salários, impostos, encargos sociais e demais ônus. 
9.2. No preço já estão incluídos os custos e demais despesas, inclusive o custo, taxas, 
impostos, encargos sociais, seguros, licenças e todos os demais custos relacionados à 
prestação de serviços, inclusive com a sua garantia.   
9.3. Sobre o preço dos serviços serão dados descontos demonstrados na proposta 
apresentada, conforme segue: 
Desconto em percentual sobre os custos internos, 
baseados na tabela referencial de custos em real do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do 
Espírito Santo - SINAPRO/ES. 

________  % 
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Honorários em percentual incidente sobre custos dos 
serviços e suprimentos externos orçados junto a 
fornecedores especializados, quando não geram 
veiculação. 

________  % 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o atesto definitivo da 
Nota Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias, por meio de conta corrente da Contratada, no 
banco por ela indicado na Proposta de Preços juntamente com o instrumento de autorização 
e obrigatoriamente com a comprovação da entrega do objeto, em conformidade com as 
informações emitidas na Nota Fiscal de Fornecimento. 
10.2 - A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como: 
10.2.1 - Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação 
fiscal, exceto se for emitida por filial/matriz que contenha o mesmo CNPJ base, com 
sequencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou 
municipal, etc.; 
10.2.2 - Identificação completa do contratante; 
10.2.3 - Descrição de forma clara do objeto executado; 
10.2.4 - Valores unitários e totais com as informações referentes aos itens do objeto 
efetivamente entregues; 
10.2.5 - Número do processo que originou a licitação, bem como o número do empenho. 
10.2.6 - Informações bancárias para pagamento. 
10.3- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Viana. 
10.4 - Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratanteem caso de erros ou vícios na(s) 
Nota(s) Fiscal (is) de Serviço/Fatura(s). 
10.5 -É terminantemente vedada a antecipação de pagamentos sem a efetiva entrega do 
objeto. 
10.6 - Os pagamentos serão condicionados à apresentação da Nota Fiscal dos 
produtos/serviços licitados e entregues/executados devidamente atestados pelo setor 
competente. 
10.7 - Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista 
com prazo de validade vigente, descritas abaixo: 



 

                                                                                                
                                                                                         

 
Prefeitura Municipal de Viana - CNPJ nº 27.165.547/0001-01 

Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana, ES – CEP: 29.130-915  
Tel.: (27)2124-6731 

E-mail: segundacpl@viana.es.gov.br 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SEGUNDA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

10.7.1 - Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União 
(Certidão Conjunta PGFN e RFB); 
10.7.2 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a 
empresa; 
10.7.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a 
empresa; 
10.7.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município de Viana; 
10.7.5 - Prova de Regularidade com a Fazenda do Estado do Espírito Santo; 
10.7.6 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
10.7.7 - Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas; 
10.7.8 - Prova de Regularidade de Falência e Concordata. 
10.8 - Caso ocorra atraso no pagamento na forma estabelecida acima, POR MOTIVO OU 
CULPA DO CONTRATANTE, incidirá sobre o valor e/ou parcela em atraso a correção 
monetária através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à Caderneta 
de Poupança, nos termos do art. 40, inciso XIV, "c" da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
10.9 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à Contratada o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação e a 
pronta quitação das parcelas em aberto. 
10.10 - Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, 
deverá apresentara devida comprovação juntamente com a Nota Fiscal, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
10.11 -No caso de eventuais atrasos de pagamento e, desde que a Contratante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, por meio de uma taxa prefixada ao ano ou 
conforme índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à Caderneta de Poupança 
(nos termos do artigo 1º alínea "f" da Lei 9.494/94, alterada pelo artigo 5º da Lei nº 
11.960/09), mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
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I = (TX/100) /365, sendo: 
TX - Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Ampliado fornecido 
pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
10.12 -A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do 
interessado, na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 
10.13 - Para habilitar-se ao pagamento, a Contratada deverá apresentar à Contratante a 1ª 
via da Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e comprovação. 
10.14 - Dados para emissão da Nota Fiscal: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
CNPJ nº 27.165.547/0001-01 
Avenida Florentino Ávidos, nº 01, Centro, Viana - ES 
CEP: 29.130-915 
Telefone (27) 2124-6700 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
 
11.1- O valor do contrato pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada, 
com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 
65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 e deverá ser observado o seguinte: 
11.1.1 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 
superveniência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, 
retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado; ou, ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, deve-se fazer a comprovação de configuração da álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 
11.1.2 - Em todos os casos, faz-se necessária a demonstração analítica de seu impacto nos 
custos do contrato, bem como, obrigatoriamente, deverá ser objeto de análise pela 
Procuradoria Geral do Município e pela Secretaria Municipal de Controle e Transparência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
12.1. No caso de descumprimento das condições estabelecidas por parte da CONTRATADA, 
ou o fizer fora das especificações e/ou condições avençadas, a contratante poderá rescindir 
o contrato e aplicar as disposições contidas na seção V do capítulo III da Lei 8.666/93. 
12.2. Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, são assegurados a Prefeitura 
Municipal de Viana os direitos previstos no artigo 80 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 - Nos termos do prescreve a Lei nº 8.666/93, os fornecedores que descumprirem total 
ou parcialmente os contratos celebrados com a administração pública municipal serão 
aplicadas advertências, multas, suspensão temporária, impedimento de licitar e/ou 
contratar e declaração de inidoneidade, sem prejuízo de outras providências de caráter 
administrativo e judicial visando reparação de eventuais danos. 
13.2 - As condutas e as sanções a que estão passíveis os contratados são as seguintes:  
 

CONDUTA SANÇÃO 
Descumprimento de normas de licitação ou 
de cláusulas contratuais e outras obrigações 
assumidas. 

Advertência 

Por atraso injustificado na execução dos 
materiais/serviços licitados. 

Multa moratória de 0,5% (cinco décimos 
por cento) sobre o valor da nota fiscal, 
por dia, limitada a 10% (dez por cento); 

Descumprimento do Objeto. 
Multa compensatória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do contrato. 

Vencido o prazo da advertência e o licitante 
ou contratada permanecer inadimplente. 

Suspensão temporária do fornecedor de 
licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 3 (três) meses; 

 
Aplicação de duas penas de advertência, no 
prazo de 12 (doze) meses, sem que o 
fornecedor tenha adotado as medidas 
corretivas no prazo determinado pela 
Administração e alteração da quantidade ou 
qualidade dos bens entregues. 

Suspensão temporária do fornecedor de 
licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 6 (seis) meses; 

 
Retardamento imotivado da execução de 
obra, de serviço, de suas parcelas ou do 
fornecimento de bens. 

Suspensão temporária do fornecedor de 
licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 12 (doze) meses; 

Entregar como verdadeira mercadoria 
falsificada, adulterada, deteriorada ou 
danificada. 

 
 
Suspensão temporária do fornecedor de 
licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal por 24 (vinte e quatro) 
meses; 

Paralisação de serviço, de obra ou de 
fornecimento de bens sem justa 
fundamentação e prévia comunicação à 
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Administração. 
Praticar ato ilícito visando frustrar os 
objetivos de licitação no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
Sofrer condenação definitiva por praticar, 
por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo. 
Apresentar documentação ou declaração 
falsa. 
Falhar ou fraudar na execução do contrato 
Comportar-se de modo inidôneo 
Cometer fraude fiscal 
Tenham sofrido condenação definitiva por 
praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;  
Tenham praticado atos ilícitos visando a 
frustrar os objetivos da licitação; 
Demonstrarem não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos privados. 
enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a sanção, a qual será 
concedida sempre que a contratada ressarcir 
os prejuízos resultantes da sua conduta e 
depois de decorrido o prazo das sanções de 
suspensão e impedimento aplicadas, no caso 
da CONTRATADA ter sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
Tenha praticado atos ilícitos visando a 
frustrar os objetivos da licitação; demonstrar 
não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos 
privados; 
Na hipótese da aplicação de sanção ficará 

Declaração de inidoneidade enquanto 
perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a sanção, a qual 
será concedida sempre que a contratada 
ressarcir os prejuízos resultantes da sua 
conduta e depois de decorrido o prazo 
das sanções de suspensão e 
impedimento aplicadas.  
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assegurado ao fornecedor o direito à ampla 
defesa; 
Ocorrendo a aplicação de sanção o 
fornecedor será notificado para apresentar 
defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do recebimento da notificação; 
No caso de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração 
Pública, o prazo para a defesa do fornecedor 
é de 10 (dez) dias, a contar do recebimento 
da notificação; 
O desatendimento à notificação importa o 
reconhecimento da veracidade dos fatos e a 
preclusão do direito pelo fornecedor, 
implicando na imediata aplicação da sanção 
prevista em Lei e no edital; 
No exercício de sua defesa o fornecedor 
poderá juntar documentos e pareceres, bem 
como aduzir alegações referentes à matéria 
objeto do processo; 
A Contratada incumbirá provar os fatos e 
situações alegadas e, sem prejuízo da 
autoridade processante, averiguar as 
situações indispensáveis à elucidação dos 
fatos e imprescindíveis à formação do seu 
convencimento; 
A aplicação de três advertências, seguidas de 
justificativas não aceitas, é causa de rescisão 
contratual, ficando a cargo da Administração 
decidir sobre a oportunidade e conveniência 
de rescindir; 
Na hipótese da aplicação de multa, em 
havendo garantia prestada, o valor será 
descontado desta; 
Se a multa aplicada for superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a licitante ou contratada pela sua 
diferença, devidamente atualizada pelo 
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Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou 
equivalente, a partir do termo inicial, até a 
data do efetivo recolhimento, ao qual será 
descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente; 
O atraso, para efeito de cálculo de multa, 
será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de 
entrega de material/serviços, se dia de 
expediente normal no órgão ou entidade 
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte; 
A pena de multa poderá ser aplicada 
cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direitos constantes deste 
Termo de Referência; 
Ocorrendo atraso injustificado na entrega do 
material/serviço licitado, a ordem de 
fornecimento ou contrato poderá ser 
cancelada ou rescindida, exceto se houver 
justificado interesse público em manter a 
avença, hipótese em que será aplicada multa 
de acordo com a modalidade; 
Quando da aplicação de sanções em razão de 
apresentação documentação ou declaração 
falsa, falha ou fraude na execução do 
contrato, inidoneidade de comportamento e 
cometimento de fraude fiscal será feita 
comunicação ao Ministério Público para 
adoção de providências cabíveis no âmbito 
daquela instituição; 
Independentemente das sanções 
administrativas cabíveis, a licitante ou 
contratada ficará, ainda, sujeita à 
responsabilização pelo pagamento das 
perdas e danos causados à Administração 
Municipal ou a terceiros. 
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13.3 - Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao fornecedor o direito à ampla 
defesa. 
13.3.1 - Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será notificado para apresentar 
defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 
13.3.2 - No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, o prazo para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a contar do 
recebimento da notificação. 
13.3.3 - O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos 
e a preclusão do direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção 
prevista em Lei e no edital. 
13.3.4 - No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, 
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 
13.3.5 - Ao Contratado incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da 
autoridade processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e 
imprescindíveis à formação do seu convencimento. 
13.4 - A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de 
rescisão contratual, ficando a cargo de a Administração decidir sobre a oportunidade e 
conveniência de rescindir. 
13.5 - Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será 
descontado desta. 
13.5.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice 
Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial, até a data do 
efetivo recolhimento, ao qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração 
ou cobrada judicialmente. 
13.5.2 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se 
dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil 
seguinte. 
13.5.3 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direitos constantes deste Contrato. 
13.6 - Ocorrendo atraso injustificado na execução de serviços, a ordem de serviço ou 
contrato poderá ser cancelada ou rescindida, exceto se houver justificado interesse público 
em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa de acordo com a modalidade. 
13.7 - Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação documentação ou 
declaração falsa, falha ou fraude na execução do contrato, inidoneidade de comportamento 
e cometimento de fraude fiscal será feita comunicação ao Ministério Público para adoção de 
providências cabíveis no âmbito daquela instituição. 
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13.8 - Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou contratada 
ficará, ainda, sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à 
Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
14.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/1.993, o 
presente contrato será publicado, na forma de extrato, na imprensa oficial ou local. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
15.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do órgão, 
especialmente designado pela Secretaria Municipal de Comunicação-SECOM. 
15.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos. 
15.3 Fica estabelecido que os servidores abaixo sejam designados para as seguintes 
responsabilidades:  
Fiscal do Contrato: xxxxxxxx 
15.4 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos. 
15.5 Determinar que o(a) fiscal ora designado(a), ou na ausência desta, o fiscal substituto, 
deverá: 
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e 
as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei; 
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em 
periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas; 
III – atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados, antes do encaminhamento ao Depto. De Finanças para pagamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1. Será eleito o Foro da Comarca de VIANA, para dirimir as questões derivadas do 
presente contrato. 
16.2. E por estarem assim ajustadas, foi lavrado o presente contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
CONTRATANTES e pelas testemunhas abaixo firmadas. 
 
Viana/ES, ____ de __________ de ______. 
 
__________________________________ _________________________________ 
              CONTRATANTE                                          CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
__________________________________ _________________________________ 
         (Identificação da testemunha)                   (Identificação da testemunha) 
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ANEXO VI 
 

 
 

TABELA REFERENCIAL DE CUSTOS INTERNOS – SINAPRO ES 
 



Lista
Referencial
de Preços Maio/2017
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CONCEITOS BÁSICOS
PUBLICIDADE OU PROPAGANDA:

É, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 57.690/66, qualquer forma remunerada 
de difusão de ideias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante 
identificado.

ANUNCIANTE OU CLIENTE:

É, nos termos do artigo 8º do Decreto nº 57.690/66, empresa, entidade ou indivíduo 
que utiliza a propaganda.

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE OU AGÊNCIA DE PROPAGANDA:

É, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 57.690/66, empresa criadora/produtora de 
conteúdos impressos e audiovisuais especializada nos métodos, na arte e na técnica 
publicitárias, através de profissionais a seu serviço que estuda, concebe, executa e 
distribui propaganda aos Veículos de Comunicação, por ordem e conta de Clientes 
Anunciantes com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos, serviços 
e imagem, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou insti-
tuições a que servem.

LISTA REFERENCIAL DE PREÇOS EM REAL EDIÇÃO MAIO/2017

Lista Referencial de Preços 2017, reajustada em 6,6% de acordo com o IGPM 
- Índice Geral de Preços do Mercado acumulado de março/16 a março/17.

Para uso exclusivo das agências de propaganda com sede na base territorial deste 
Sindicato, respeitado o Decreto nº 4.563 de 31 de dezembro de 2002, que alterou o 
Regulamento aprovado pelo Decreto 57.690/66, para execução da Lei nº 4.680/65 
que regula a atividade publicitária no país.

Este Decreto legitima a atividade do Conselho Nacional das Normas-Padrão, CENP, que 
alterou a redação do artigo 7º do Decreto nº 57.690, que estabelece que:

“Os serviços de propaganda serão prestados pela Agência mediante contratação, 
verbal ou escrita, de honorários e reembolso das despesas previamente autorizadas, 
tendo como referência o que estabelecem os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, e respectivos 
subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP (Conselho 
Nacional das Normas-Padrão)”. Com a regulamentação restaurada, o CENP passa a 
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ter força de lei, permitindo concorrência leal entre as Agências e consolidando uma 
relação mais madura e profissional entre Anunciantes, Agências e Veículos.

Os preços desta lista estão em conformidade com os custos levantados pelo Sindicato 
das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo.

Esta lista consolidada começa a vigorar a partir de 16/05/2017, com validade até 31 
de março de 2018.

PROCEDIMENTOS ÉTICOS

•  Todo trabalho profissional de propaganda faz jus ao pagamento respectivo 
nas bases combinadas, prevalecendo na falta destas, o preço comum para 
trabalhos similares.

•  Constitui prática desleal a apresentação, pela Agência, de trabalhos de 
qualquer natureza em caráter especulativo a Cliente de outra Agência, a 
não ser quando expressamente solicitados pelo Anunciante em concorrência 
para escolha de Agência.

•  Como estímulo e incentivo à criatividade, presume-se que as ideias, peças, 
planos e campanhas de publicidade desenvolvidos pertençam à Agência 
que os criou, observada a legislação sobre o direito autoral.

CRITÉRIOS GERAIS
CUSTOS INTERNOS

Os custos internos são cobrados conforme previsto nos itens 3.6, 3.8 e 3.10 das 
Normas-Padrão do CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão). São compostos 
dos custos de criação, redação, finalização, adicionados dos demais recursos utilizados 
para a confecção dos materiais do cliente, como: digitalização de imagens (scanner), 
vetorização de logotipos, finalização, editoração, prints, saída em CD, etc.

CUSTOS EXTERNOS

Todos os custos dos serviços contratados junto a fornecedores/terceiros especializados 
para a execução dos trabalhos dos clientes e que são realizados sob a supervisão da 
agência.
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HONORÁRIOS DE PRODUÇÃO

Os serviços e os suprimentos externos terão os seus custos orçados junto a fornecedores 
especializados, selecionados pela Agência ou indicados pelo Anunciante. O Cliente 
deverá pagar à Agência “honorários’’ de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos 
serviços e suprimentos contratados com quaisquer Fornecedores.

Quando a responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente à contratação ou 
pagamento do serviço ou suprimento, sobre o valor respectivo o Anunciante pagará 
à Agência “honorários” de no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 10% (dez 
por cento), previamente acordados entre as partes.

REEMBOLSO DE DESPESAS

Todos os gastos efetuados a serviço do cliente serão previamente autorizados e 
efetivamente comprovados, sendo debitados pelo preço de custo sem incidência de 
honorários ou comissões, mas acrescidos dos impostos de emissão de nota. Exemplos: 
viagens, diárias, transporte, alimentação, comunicação em geral, xerox, etc.

IMPORTANTE

•  Ao modificar ou cancelar serviços internos já aprovados, executados ou em exe-
cução, o Cliente deverá pagar à Agência o custo desses serviços. A modificação 
ou o cancelamento de serviços ou suprimentos externos, observará as condições 
para tanto estabelecidas pelo Fornecedor ou Veículo, e obrigará o Cliente tanto 
ao pagamento dos custos já efetivados, como ao ressarcimento das obrigações 
irretratáveis.

Qualquer adaptação e/ou reformulação solicitada pelo cliente, mantendo-se a ideia 
criativa, será cobrado 30% (trinta por cento) do valor de criação.

•   O cliente liquidará à vista ou em até 30 dias da aprovação da peça as notas de 
honorários e despesas apresentadas pela Agência, prevalecendo os prazos de 
vencimento das faturas de serviços de terceiros.

•   A cobrança de projetos, criação e redação de textos de materiais, não previstos 
nesta lista, é de livre acerto entre o Cliente e a Agência.

•   Os prazos necessários para a execução de peças são os seguintes, a partir da entrega 
do briefing à Agência:

CRIAÇÃO DE:
Campanhas 14 dias

Peças Avulsas 5 dias

Peças de oportunidade 3 dias
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ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA PARA:
Campanhas 14 dias

Peças Avulsas 5 dias

Peças de oportunidade 3 dia

Produção de Campanhas 10 a 20 dias

Sempre que os mesmos não forem obedecidos, o cliente pagará uma taxa de emer-
gência à Agência de 20% (vinte por cento) do valor total das peças solicitadas para 
ressarcimento dos custos adicionais como horas extras, lanche e transporte.

CRITÉRIOS PARA REMUNERAÇÃO POR “FEE” MENSAL

Como alternativa à remuneração através do “desconto padrão de agência”, é facultada 
a contratação de serviços de Agência de Publicidade mediante “fees” ou “honorários 
de valor fixo”, a serem ajustados por escrito entre Anunciante e Agência, respeitado 
o disposto no item 2.9 das Normas-Padrão do CENP.

O “fee” poderá ser cumulativo ou alternativo à remuneração de Agência decorrentes 
da veiculação (“desconto padrão de agência”); de produção externa, de produção 
interna e de outros trabalhos eventuais e excepcionais, tais como serviços de relações 
públicas, assessoria de imprensa, etc.

Em qualquer situação ou modalidade de aplicação do “fee”, a Agência deverá ser 
remunerada em valor igual ou aproximado ao que ela receberia caso fosse remunerada 
na forma do item 2.5.1, sempre de comum acordo entre as partes, contanto que os 
serviços contratados por esse sistema sejam os abrangidos no item 3.1 e preservados 
os princípios definidos nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 3.4.

Para adequação dos valores de remuneração de Agência através de “fee”, como 
forma de evitar a transferência ou concessão de benefícios ao Cliente/Anunciante 
pela Agência, contrariando as Normas-Padrão, bem como as normas legais aplicáveis 
à espécie, recomenda-se a revisão, a cada 6 (seis) meses, dos valores efetivamente 
aplicados pelo Cliente/Anunciante em publicidade, em comparação aos valores orçados 
inicialmente (“budgets” de publicidade) e que tenham servido como parâmetro para 
a fixação dos valores do “fee”.

CRITÉRIOS DE PERMUTA

É livre a contratação de permuta de espaço, tempo ou serviço publicitário entre 
Veículos de Comunicação e Anunciantes, diretamente ou mediante a participação 
da Agência de Publicidade responsável pela conta publicitária. O respectivo contra-
to deverá, necessariamente, estabelecer a quem competirá remunerar a Agência, 
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podendo este ônus recair sobre o Veículo ou sobre o Anunciante, isoladamente, 
ou sobre ambos e em qual proporção. Quando o contrato for omisso a respeito, 
a Agência titular dos direitos autorais sobre o material a ser veiculado fará jus ao 
“desconto padrão de agência”, na forma do item 2.5 combinado com o item 4.1 
das Normas-Padrão do CENP.

CUSTO ZERO  
CIRCULAR NORMATIVO – 014 - SÃO PAULO, 20/10/2009

Para dirimir dúvidas levantadas por agências certificadas e clientes anunciantes 
de diversos pontos do país, incluindo, dentre os últimos, entes públicos de esfera 
municipal e estadual, sem interferir nos processos legítimos de livre negociação 
entre as partes, com base na legislação de regência dos contratos públicos e no 
item 3.6 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, o CENP esclarece e reco-
menda o seguinte:

1.  Seja criteriosamente respeitado o disposto no par. 3º do art. 44 da Lei nº 
8.666/93 com as alterações posteriores, que instituiu normas para licitações e 
contratos da administração pública, que estabelece: “Não se admitirá proposta 
que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de custo zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha esta-
belecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração;”

2.  Os serviços internos da agência serão remunerados, para assegurar, inclusive, o 
cumprimento do dispositivo legal acima citado, adotando-se como base os valores 
de referência de custos internos levantados e divulgados pelo Sindicato das Agências 
da base territorial onde o serviço será executado;

3.  Os contratos devem assegurar o cumprimento do disposto nos itens 3.6.1 e 3.6.2 
para a aquisição de serviços externos, contratados pelas agências por ordem e 
conta dos clientes anunciantes, sendo condenada, por antieconômica e antiética a 
redução vil dos honorários ali fixados;

4.  Constitui recomendação do CENP que as liberalidades negociais previstas no item 
3.11.2, letras “b” e “c” sejam asseguradas, apenas, quando o investimento bruto 
anual em mídia de quem contrata os serviços seja igual ou superior a R$ 2.500.000,01, 
o limite mínimo do Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios instituído pelo item 
4.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária;
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5.  A presente Comunicação Normativa tem por finalidade esclarecer as dúvidas 
apresentadas ao CENP por agências certificadas e clientes-anunciantes e contri-
buir para que seja mantido o equilíbrio nos relacionamentos negociais entre as 
partes citadas.

CONCORRÊNCIA

Em concorrências onde há explicitado a obrigação pela agência participante de 
apresentação de ideias, campanhas e planos de mídias, onde são empregados seus 
recursos mais preciosos (tempo e talento), sobrecarregando suas equipes em busca 
de soluções e estratégias de valor comercial, deverá o anunciante/cliente se com-
prometer a remunerar as participantes com valores estipulados na tabela abaixo.
 

VERBA ANUAL DO CLIENTE TABELA DE REMUNERAÇÃO

Até R$ 1.000.000,00 R$ 1.500,00
De R$ 1.000.001,00 a 1.500.000,00 R$ 2.500,00
De  R$ 1.500.001,00 a  R$ 2.500.000,00 R$ 4.500,00
De R$ 2.500.001,00 a R$ 7.500.000,00 R$ 7.000,00
De R$ 7.500.001,00 a R$ 15.000.000,00 R$ 10.500.00
De R$ 15.000.001,00 a R$ 25.000.000,00 R$ 20.000,00
Acima  R$ 25.000.000,00 R$ 35.500,00
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PLANEJAMENTO DE CAMPANHA
VERBA DA CAMPANHA REMUNERAÇÃO

Até 60 mil R$ 8.012,15

Entre 60 mil e 200 mil R$ 15.857,36

Entre 200 mil e 500 mil R$ 25.037,95

Acima de 500 mil R$ 36.722,32

Observações:
Pagamento pelo serviço da agência de planejamento e criação conceitual da campanha. 
A remuneração considera a remuneração do trabalho inicial da agência com custo 
de planejamento, formulação da idéia criativa e estratégia de comunicação, e ainda 
a apresentação da campanha.

A remuneração da criação de campanha deverá ser acrescida do valor de criação das 
peças criadas.

A remuneração do serviço de criação de campanha será feita independente de sua 
aprovação, ou mudança de briefing ou verba de mídia. Esse valor também serve como 
parâmetro para realização de concorrências ou pedidos de campanhas.

PLANEJAMENTO DE MÍDIA
A agência para elaborar um plano de mídia se utiliza de softwares específicos, adquire 
pesquisas de audiência e de hábito de consumo, e tem profissional capacitado para 
trabalhar da maneira mais eficaz e eficiente a verba disponibilizada para atingir o 
público definido.

A agência deverá ser remunerada para elaboração de plano de mídia do cliente, 
levando em consideração os itens acima descritos.

VERBA DA CAMPANHA REMUNERAÇÃO

Até 10 mil 1.279,20

Entre 10 e 25 mil 2.302,56

Entre 25 e 70 mil 3.858,92

Entre 70 e 150 mil 4.466,54

Entre 150 e 300 mil 5.294,33

Entre 300 e 600 mil 6.176,75

Acima de 600 mil 7.650,41

LISTA REFERENCIAL DE PREÇOS EM REAL  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINAPRO 2017
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A -  ANÚNCIO EDITAL / ERRATA  
(ATAS/AVISOS/BALANCETES/BALANÇOS/EDITAIS)

CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

A01 - Até 1/4 página  639,77  179,64  819,41 

A02 - Até 1/2 página  981,71  291,51  1.273,22 

A03 - Até 1 página  1.288,99  349,82  1.638,81 

A04 - Página dupla  2.409,37  652,37  3.061,74 
Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

B - MÍDIA IMPRESSA (JORNAL / REVISTA)

CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

B01 - Valor mínimo  646,07  397,09  1.043,16 

B02 - 1/4 página Rodapé / Coluna  1.353,59  868,25  2.221,84 

B03 - 1/3 página  1.481,23  929,71  2.410,94 

B04 - 1/2 página  2.084,76  893,46  2.978,22 

B05 - 2/3 página  2.054,82  1.301,59  3.356,41 

B06 - Rouba página  2.990,84  1.667,18  4.658,02 

B07 - 01 página  3.424,18  1.908,27  5.332,45 

B08 - Rouba página dupla  3.619,03  2.418,82  6.037,85 

B09 - Página dupla  4.446,86  2.478,70  6.925,56 
Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

C -  ATENDIMENTO A CLIENTES FORA DA  
GRANDE VITÓRIA - VISITA TÉCNICA

Toda visita técnica para atendimento ao Cliente terá seus gastos reembolsados, poden-
do a Agência cobrar hora de consultoria devidamente acordada pelo Cliente, além de 
diárias, viagens, transporte, alimentação, comunicação em geral, etc. A Agência deverá 
fazer um demonstrativo para ressarcimento pelo Cliente.

C01 - Atendimento fora da Grande Vitória   105,32 (hora)

C02 - Atendimento na Grande Vitória  103,18 (hora)
 
ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO / EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Toda visita técnica para acompanhamento de produção e execução de serviços de 
terceiros poderá ser cobrada pela agência hora de acompanhamento devidamente 
acordada com o cliente.

C03 - Acompanhamento fora da Grande Vitória   105,32 (hora)

C04 - Acompanhamento na Grande Vitória  103,18 (hora)
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A cobrança de acompanhamento de produção não se refere aos honorários de serviços 
de terceiros, é uma cobrança adicional.

D - EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
DIGITAÇÃO DE TEXTOS TOTAL

D01 - Por lauda até 2.500 toques (equivalente a 1/2 página)  338,79 

D02 - Valor Mínimo  209,57 

D03 - Outros idiomas: + 50%

ENVIO DE E-MAIL

D04 - Até 1 Mb  31,51 

D05 - De 1.1Mb até 2Mb  45,70 

D06 - Acima de 2 Mb (Valor pro Mb)  14,18 

GRAVAÇÃO DE CD

D07 - Como cópia (tempo gravação + mídia)  45,70 

PRINT

D08 - Papel formato A3  22,07 

D09 - Papel formato A4  15,76 

RETOQUE DE IMAGENS

D10 - Valor por hora (para finalização na agência)  445,95 

D11 - Valor por hora (para layout)  105,57 

SCANNER

D12 - Mínimo de 100 cm2 (para finalização na agência)  78,78 

D13 - Mínimo de 100 cm2 (para layout)  53,57 

D14 - cm2 excedente  0,63 

VETORIZAÇÃO DE LOGOTIPOS

D15 - Valor Médio  668,13 

PRESS RELEASE

D16 - Press Release (por lauda)  1.334,68 
Obs: Para calcular os valores citados neste item, veja abaixo alguns exemplos de cálculos para diferentes peças.

1) Material de revista - Página Simples TOTAL

• Criação e Montagem  5.332,46 

• Digitação até 2500 toques  338,80 

• 1 scanner para layout  78,79 

• 1 retoque de imagem de 30 minutos  105,57 

• 2 prints A3  44,12 

Total  5.899,74 
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2) Material de jornal - 1/2 Página

• Criação e Montagem  2.978,23 

• Digitação até 2500 toques  338,79 

• Vetorização de logotipos  668,13 

• 2 Prints A4  31,51 

Total  4.016,67 

3) Folder + uma ilustração simples

• Criação e Montagem  7.737,10 

• Ilustração simples  1.246,44 

• Digitação até 2500 toques  338,79 

• 1 Scanner para layout  53,57 

• 1 Print A3  22,06 

Total  9.492,52 

4) Folheto com 5 lâminas TOTAL

• Criação e Montagem = R$ 2.311,00 / lâmina x 5  18.208,20 

• Digitação de textos (valor mínimo)  209,57 

• 1 print A3 (10 folhas A3 para montar boneca)  220,60 

Total  18.638,40 

5) Folheto varejo para supermercado com 12 lâminas e completo de fotos

• Criação e Montagem = R$ 2.311,00 x 12 lâminas  43.699,68 

• 24 cópias frente e verso A3 para montar a boneca  529,46 

• Digitação de textos correspondente a 2 laudas com 10.000 toques  1.355,17 

Total  45.584,33 

Observação: 
Neste caso, não se está cobrando o escaneamento de fotos/retoque de imagens que, 
pela quantidade excessiva, deve ser negociado como um pacote, à parte ou utilizando-se 
banco de imagem já formado.

E - MATERIAL DE PONTO-DE-VENDA
CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

E01 - Aparador gôndola / cantoneira  1.393,00  816,26  2.209,25 

E02 - Caixa de display  6.482,78  2.778,11  9.260,90 

E03 - Caixa de embarque  3.772,44  1.616,76  5.389,19 

E04 - Cartela / Tag  2.946,72  1.263,77  4.210,50 

E05 - Cartela com saco  5.304,10  2.273,86  7.577,96 

E06 - Luva  2.674,10  2.001,24  4.675,35 

E07 - Display de balcão e parede  1.966,58  1.311,05  3.277,63 

E08 - Display Preço  505,83  757,96  1.263,79 

E09 - Display de ponta de gôndola  1.326,81  568,86  1.895,67 

E10 - Display de vitrine / display de chão  1.011,66  1.515,91  2.527,56 
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CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

E11 - Embalagem (adaptação)  8.014,44  3.435,22  11.449,66 

E12 - Embalagem amostra-grátis  7.366,80  3.157,88  10.524,67 

E13 - Embalagem Blister  7.366,80  3.157,88  10.524,67 

E14 - Embalagem com faca  8.447,78  5.570,40  14.018,19 

E15 - Embalagem de linha  35.059,65  15.025,12  50.084,77 

E16 - Embalagem mecânica  5.893,43  2.525,98  8.419,42 

E17 - Embalagem promocional  5.893,43  2.525,98  8.419,42 

E18 - Embalagem sem faca  4.850,27  3.581,76  8.432,03 

E19 - Forração de Gôndola  1.084,14  885,59  1.969,73 

E20 - Inflável  1.175,53  1.084,14  2.259,67 

E21 - Manual de Merchandising (valor por lâmina)  843,05  379,76  1.222,81 

E22 - Mock-ups/Protótipos (sem custo de terceiros)  10.311,94  4.420,08  14.732,02 

E23 - Rótulo  2.021,73  3.031,81  5.053,54 

E24 - Rótulo - reformulação/melhoria  1.616,76  2.425,13  4.041,89 

E25 - Stopper / Wobbler  1.326,81  568,86  1.895,67 

E26 - Sacola  1.293,72  554,67  1.848,39 

E27 - Sacola com bolsa  2.507,07  1.074,69  3.581,76 

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

F - ILUSTRAÇÕES - MAPAS
CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

F01 - Cartum / Charge / Caricatura  2.812,78  1.213,35  4.026,13 

F02 - Gráfico  1.010,08  422,31  1.432,38 

F03 - Ilustração (por elemento)  858,80  387,64  1.246,44 

F04 - Ilustração Composto  3.033,39  1.300,02  4.333,41 

F05 - Mapa de Localização  2.812,78  1.213,35  4.026,13 

F06 - Mascote (posição básica)  5.615,15 

F07 - Mascote (outras posições/por posição)  2.378,58 
Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

G -  IMPRESSOS/FOLHETO  
(POR LÂMINA, PADRÃO A4, FRENTE/VERSO)

CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

G01 - Álbum / Book / Catálogo / Broadside / Manual  947,05  406,55  1.353,60 

G02 - Anexo Conta / Boleto / Voucher  805,22  345,10  1.150,32 

G03 - Jornal / Informativo / Newsletter  1.118,81  480,62  1.599,43 

G04 - Cartilha - Livro Técnco  1.028,99  441,22  1.470,21 

G05 - Carta / Circular  1.046,32  449,10  1.495,42 

G06 - Cinta-jornal  1.662,46  713,83  2.376,28 

G07 - Flyer / Panfleto / Santinho (Formato Máximo A5 / 4/0)  1.104,62  474,32  1.578,94 
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CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

G08 - Folder  5.482,16  2.349,50  7.831,66 

G09 - Folheto / Portfolio / Mala-direta  2.549,62  1.092,02  3.641,64 

G10 - Livro / Agenda / Caderno  961,23  412,85  1.374,08 

G11 - Relatório  1.810,58  776,86  2.587,44 

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

Observações:
•  FOLDER: impresso promocional constituído de uma única folha com duas ou mais 

dobras ou folheto informativo impresso em folha sanfonada.
•  FOLHETO: publicação não periódica impressa, contendo no mínimo 4 e no máximo 

48 páginas, excluídas as capas. Acima, é considerado livro.
• PANFLETO: texto curto e veemente, impresso e distribuído em folha avulsa. 

 A agência tem a premissa, de acordo com o cliente, de editorar com terceiros, cobrando 
o custo de 1 ou mais lâminas, conforme o trabalho criativo da peça.

H - LOGOTIPIA
TOTAL

H01 - Manual de uso (por lâmina)  843,04 

H02 - Marca / logotipo empresa  13.468,23 

H03 - Marca / logotipo imobiliário / eventos / Selo  5.501,07 

H04 - Marca / logotipo produto  13.468,23 

H05 - Marca / logotipo reformulação  9.427,92 

H06 - Nome Fantasia  744,24 

H07 - Nome Produto  8.208,26 

H08 - Pictograma  3.367,45 

H09 - Slogan empresa  4.517,77 

H10 - Slogan imobiliário  3.737,13 

H11 - 1) Aplicação de marca (sem criação) - custo por peça  631,89 

H12 -  2) Criação de marca e estudo de aplicação em peças básicas  
(PAPEL CARTA, CARTÃO DE VISITA, ENVELOPES E PASTA)

 14.984,14 

H13 -  3) Readaptação de marca antiga e reestudo de aplicação  
(PAPEL CARTA, CARTÃO DE VISITA, ENVELOPES E PASTA)

 11.785,30 

H14 - Logotipo promocional/campanha  3.850,74

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

I - MATERIAL PROMOCIONAL
CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

I01 - Adesivo até 50 x 50 cm  809,96  482,19  1.292,15 

I02 - Avental  564,13  376,62  940,75 
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CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

I03 - Bandeira / Bandeirola (por lâmina) / Flâmula  1.309,47  896,62  2.206,10 

I04 - Bola/Balão Festa  564,13  360,85  924,98 

I05 - Boné/Chapéu/Viseira  934,44  400,25  1.334,70 

I06 - Boneca Jornal  2.144,64  1.181,84  3.326,48 

I07 - Boneca Revista  3.129,51  1.169,23  4.298,74 

I08 - Caixa de Fósforo/Botton/Pin  572,00  163,89  735,89 

I09 - Caixa de Pizza  2.094,22  1.049,48  3.143,70 

I10 - Calendário (custo por lâmina)  520,01  520,01  1.040,01 

I11 - Camisa/Camiseta/Toalha  1.046,32  449,10  1.495,42 

I12- Caneta/Lápis  649,23  278,92  928,14 

I13 -  Capas de Carnê, de Caderno, de Jornal, de 
Livro, de CD, de Agenda  2.248,64  964,38  3.213,02 

I14 - Capa Catálogo/Capa Relatório/Capa Revista  3.129,51  1.341,00  4.470,51 

I15 - Capa de Cadeira  924,99  572,00  1.496,99 

I16 - Cardápio  1.809,00  1.809,00  3.618,00 

I17 - Car Fresh  1.515,91  639,77  2.155,68 

I18 - Cartão Comemorativo  2.005,98  860,38  2.866,36 

I19 - Cartão Postal  1.153,48  494,79  1.648,27 

I20 - Cartaz  2.264,41  965,96  3.230,36 

I21 - Cartaz Preço/Varejo  992,74  598,79  1.591,54 

I22 - Chaveiro/Cinzeiro  587,77  458,55  1.046,32 

I23 - Convite  1.750,70  751,65  2.502,35 

I24 - Copo/Porta copo/Squeeze/Caneca  449,10  250,55  699,65 

I25 - Crachá / Credencial/Ficha de Inscrição /
Cupom  794,19  479,04  1.273,23 

I26 - Diploma/Certificado  1.131,41  472,74  1.604,15 

I27 - Etiqueta/TAG  1.103,05  472,74  1.575,79 

I28 - Guardanapo/Jogo Americano/Risque Rabis-
que  1.003,78  430,18  1.433,96 

I29 - Guarda-Sol  992,74  713,83  1.706,57 

I30- Lenço/Leque  1.003,78  430,18  1.433,96 

I31 - Marcador Página/Régua  891,89  382,92  1.274,81 

I32 - Medalha  802,08  357,71  1.159,79 

I33 - Mouse pad  1.016,38  548,37  1.564,75 

I34 - Necessaire  1.134,57  713,83  1.848,39 

I35 - Papel de presente  1.668,76  1.298,45  2.967,21 

I36- Placa Comemorativa  1.391,42  480,62  1.872,03 

I37 - Porta retrato  1.788,51  1.192,86  2.981,38 

I38- Pen Drive  523,16  365,58  888,75 

I39 - Pulseira  397,10  239,52  636,62 
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CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

I40 - Raspadinha  1.047,90  598,79  1.646,69 

I41 - Saquinho Pipoca  1.011,66  422,31  1.433,96 

I42 - Troféu  2.381,01  1.019,53  3.400,54 

I43 - Uniforme  2.340,04  1.003,78  3.343,82 

I44 - Criação de brinde não existente na tabela  1.790,88  1.193,92  2.984,80 

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

J - MULTIMÍDIA
CRIAÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

J01 - Apresentação em Power Point (concepção)  848,29  363,55  1.211,84 

J02 - Apresentação em Power Point (por página)  326,26  139,83  466,09 

J03 - Apresentação em Flash (concepção)  1.272,43  545,32  1.817,75 

J04 - Apresentação em Flash (por página)  489,39  209,74  699,13 

J05 - Descanso de tela  843,77  361,62  1.205,39 

J06 - Assinatura de e-mail  356,26  152,68  508,94 
Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

K - COMUNICAÇÃO VISUAL
CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

K01 - Balão Promocional/Blimp/Inflável  748,24  321,57  1.069,81 

K02 - Banner  1.200,00  610,19  1.810,19 

K03 - Backbus  2.641,56  1.132,55  3.774,11 

K04 - Busdoor / Taxidoor  1.965,48  842,35  2.807,83 
K05 - Estandarte / Galhardete / Testeira / Saia de 

palco
 483,13  243,13  726,27 

K06 - Faixa/faixeta (avião, rua, supermercado)  994,50  464,32  1.458,82 

K07 - Painel fotográfico/Placa com imagem  1.455,69  709,02  2.164,70 

K08 - Abrigo de ônibus  2.421,95  1.052,55  3.474,50 

K09 - Muro /Tapume m2  90,98  39,22  130,20 

K10 - Backdrop/Fundo de palco  1.496,46  641,57  2.138,03 

K11 - Outdoor /Front Light/Back light  2.421,95  1.052,55  3.474,50 

K12 - Painel Fotográfico/Empena  3.814,89  1.634,51  5.449,40 

K13 - Adesivo de chão/Adesivo vitrine  1.761,72  699,65  2.461,37 

K14 - Placa/Painel simples/Totem/Placa de obra e 
rua/Placa sinalização  878,43  475,30  1.353,72 

K15 - Frota (programação visual por carro)  2.618,42  1.122,18  3.740,59 

K16 - Relógio digital  1.455,69  600,79  2.056,47 

K17 - Transdoor (adesivagem total do veículo)  3.262,74  1.399,21  4.661,95 

K18 - Tenda/Tenda Inflável  1.503,06  604,42  2.107,48 

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.
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L - PAPELARIA
CRIAÇÃO MONTAGEM TOTAL

L01 - Bloco de anotações  1.449,41  621,18  2.070,59 

L02 - Cartão de visita  713,72  305,88  1.019,60 

L03 - Envelope  823,53  352,94  1.176,47 

L04 - Formulários  823,53  352,94  1.176,47 

L05 - Pasta  2.174,11  933,33  3.107,43 

L06 - Papel Timbrado  1.835,29  787,44  2.622,73 

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

M -  PRODUÇÃO ELETRÔNICA (CRIAÇÃO/REDAÇÃO)

TOTAL

M01 - Áudio-visual/documentário (roteiro) - custo por minuto  2.916,77 

M02 - Assinatura/vinheta eletrônica  4.167,95 

M03 -  Filme/VT:  Institucional - custo por segundo (só roteiro)  210,58 

M04 -  Filme/VT:  Varejo - custo por segundo (só roteiro)  168,70 

M05 - Fonograma - áudio/spot - custo por segundo  105,57 

M06 - Jingle/trilha até 60”  4.382,26 

M07 - Story board (por quadro) – Cartela (por cartela)  299,39 

M08 - Texto-foguete  1.095,16 

M09 - Banco de imagem (por imagem)  778,43 

M10 - Texto para merchandising e testemunhal (custo por segundo)  113,56 
Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.

Observações:
1) Custo de criação e de acompanhamento de produção. 
2)  Não estão incluídos os custos de produtora, edição, áudio, trilha, direção, iluminação, 

efeitos especiais, cópias, cachês e despesas operacionais, composição, arranjo, foto, 
programação visual, ilustração especial e concessão de imagem, os quais deverão 
ser orçados especialmente para cada trabalho.

N - PROGRAMAÇÃO VISUAL MATERIAIS ESPECIAIS
N01 - Cenários para TV e palcos Sob avaliação

N02 - Mala direta/Expedição Sob avaliação

N03 - Stand para feiras Sob avaliação

N04 - Vitrines Sob avaliação

N05 - Uniforme (por modelo proposto)  3.135,31 

N06 - Maquetes Sob avaliação
Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor da peça.
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O - SERVIÇOS ESPECIAIS (CONSULTORIA)

O01 - Calendário promocional Sob avaliação

O02 - Diagnóstico Empresarial: por hora de consultoria  433,34 

O04 - Planejamento e Organização Sob avaliação

O05 -  Levantamento de dados sobre o cliente, produtos e concorrência e/ou 
elaboração de briefing (quando os dados não forem fornecidos pelo 
cliente) (hora de pesquisa)

 55,15 

Refação por mudança de brief - cobrar adicional mínimo de 30% sobre o valor do serviço.

P -  TRABALHOS POR AVALIAÇÃO  
(MEDIANTE ORÇAMENTO ESPECÍFICO)

P01 - Comunicação Empresarial (Assessoria Jornalismo/Publicidade/RP )

P02 - Consultoria

P03 - Desenho Técnico

P04 - Marketing Eleitoral

P05 - Pesquisa de Mercado

P06 - Portal para web

Q - WEB
Q1. PORTAL / SITE / HOTSITE / 
LANDING PAGE CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q1.01  - Mapa do site (até 5 seções 
de primeiro nível)  4.067,71  -    -    4.067,71 

Q1.02  - Arquitetura de informação 
- Wireframe (por página / seção)  2.062,84  -    -    2.062,84 

Q1.03  - Layout home  4.707,43  1.651,74  1.899,49  8.258,66 

Q1.04  - Layout internas/sessões 
(por página / seção) Layout internas/
sessões (por página / seção) 

 2.589,09  908,46  1.044,72  4.542,27 

Q1.05 - Desenvolvimento de CMS 
(por página / seção)Desenvolvimen-
to de CMS (por página / seção)

 -    4.520,37  -    4.520,37 

Q1.06 - Programação de CMS / 
Implantação de páginas HTML em 
gerenciador de conteúdo (por pá-
gina / seção)

 -    2.712,22  -    2.712,22 

Q1.07 - Desenvolvimento de siste-
ma de banco de dados  -    9.040,75  -    9.040,75 

Q1.08 - Integração com Redes So-
ciais (via API)  -    8.686,21  -    8.686,21 

Q1.09 - Redação de texto (por pá-
gina / seção) Redação de texto (por 
página / seção) 

 1.654,52  -    -    1.654,52 
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Q1.10 - Alteração de conteúdo sim-
ples - Texto e imagens (por página 
/ seção)

 -    150,41  -    150,41 

Q1.11 - Alteração de conteúdo 
HTML - Tabelas, listas, gráficos, 
formulários e outros (por página 
/ seção)

 -    300,83  -    300,83 

Q1.12 - Cadastro de conteúdo 
simples - Texto e imagens (por 
página / lauda).

 -    451,24  -    451,24 

Q1.13 - Cadastro de conteúdo 
HTML - Tabelas, listas, gráficos, 
formulários e outros (por página 
/ seção)

 -    601,65  -    601,65 

Q1.14 - Consultoria para compra 
de domínio / hospedagem  -    236,36  -    236,36 

Q1.15 - Replicar para diferentes 
idiomas (por página / seção e por 
idioma, texto fornecido pelo cliente) 

 -    1.329,52  -    1.329,52 

Q1.16 - Layout exclusivo para 
mobile  -    -    -   

30% do 

valor do 

site (Q02 

+ Q03)

Obs.: Todos os valores acima descritos já pressupõem responsividade.

Q2. NEWSLETTER / EMAIL MKT CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q2.01 - Importação / segmentação 
/ higienização de base  486,10  -    486,10 

Q2.02 - Disparo (unitário)  319,09  -    319,09 

Q2.03 - Layout da newsletter / email 
mkt  962,66  -    412,57  1.375,24 

Q2.04 - Produção de HTML de 
newsletter / email mkt  633,18  111,74  744,92 

Q2.05 - Relatório de envio de 
newsletter / email mkt  805,90  -    805,90 

Obs.: O custo da ferramenta de envio de e-mail não está incluso no preço.

Q3. BANNER CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q3.01  - Banner estático 1.028,35  360,82  414,95 1.804,12 

Q3.02 - Banner animado em GIF 1.762,89  618,56  711,34 3.092,79 

Q3.03 - Banner animado em HTML 5 2.497,42  876,28  1.007,73 4.381,44 

Q3.04 - Banner expansível 3.935,90  1.489,84  2.268,81 7.694,55 
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Q3.05 - Adaptação e replicação para ou-
tros formatos

50% do valor  

da peça adaptada

Q4. MONITORAMENTO E 
AUDIÊNCIA CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q4.01 - Monitoramento da marca 
na internet (diária)  154,08  154,08 

Q4.02 - Monitoramento de intera-
ções em canais proprietários - horário 
comercial - seg a sex 8 às 18h (diária) 

 154,08  154,08 

Q4.03  - Relatório parcial com 
monitoramento e clipagem de post 
(por relatório) 

 1.294,06  1.294,06 

Q4.04  - Relatório completo do 
projeto com análise e métrica  5.176,24  5.176,24 

Q5. CRIAÇÃO E GERAÇÃO DE  
CONTEÚDO CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q5.01 - Criação de perfil em redes 
sociais (por canal)  2.246,50  -    -    2.246,50 

Q5.02 - Personalização de redes 
sociais (por canal)  6.040,70  -    -    6.040,70 

Q5.03 - Criação de matriz 
de conteúdos para canais 
proprietários (por canal)

 4.727,19  -    -    4.727,19 

Q5.04 - Criação de conteúdo 
textual (por POST)  213,78  -    -    213,78 

Q5.05 - Criação de arte para post 
estático / moldura - JPG / PNG 
(por POST)

 1.028,35  -    414,95  1.443,30 

Q5.06 - Criação de arte para post 
animado - GIF (por POST)  1.469,07  515,46  592,78  2.577,32 

Q5.07 - Aplicação de moldura em 
imagem (por POST)  664,17  -    117,21  781,38 

Q5.08 - Criação de layout de 
canal social (1 avatar e até 2 ima-
gens de capa) 

 1.909,39  -    336,94  2.246,33 

Q5.09 - Criação de Publieditorial 
para site, blogs, redes sociais (por 
editorial) 

 1.344,70  -    -    1.344,70 

Q5.10 - Curadoria de conteúdo 
para canais proprietários (por 
POST) 

 141,82  -    -    141,82 

Q5.11 - Gestão de geração de 
conteúdo e interações em canais 
proprietários (diário) 

 -    154,08  -    154,08 
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Q5.12 - Criação de termos de 
uso/regulamento  320,66  -    -    320,66 

Q6. MÍDIA ONLINE CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q6.01 - Planejamento de estraté-
gia de mídia online (mensal) 2.409,00 2.409,00

Q6.02 - Gestão de mídia online 
(mensal) 1.445,40 1.445,40

Q6.03 - Relatório final de 
resultado 1.213,94 1.213,94

Q6.04 - Relatório parcial de 
resultado  770,40  770,40 

Q7. GAMES CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q7.01 - Planejamento de game 5.908,99  -    -    5.908,99 

Q7.02 - Design de ambiente de jogo 4.254,47  -    2.836,31  7.090,78 

Q7.03 - Design de telas 
complementares de jogo 2.127,23  -    1.418,15  3.545,39 

Q7.04 - Produção do game (Flash)  -    7.090,79  4.727,19 11.817,97 

Q7.05 - Produção do game (HTML5)  -    7.726,96  11.817,97 29.544,94 

Q7.06 - Produção de Mobile game 
(por plataforma)  -    9.927,09  6.618,07 16.545,16 

Q7.07 - Produção de Social Game  -   12.210,33  8.140,22 20.350,55 

Q8. APLICATIVOS CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q8.01 - Aplicativos para redes 
sociais simples 10.104,37  3.545,39  4.077,20 17.726,96 

Q8.02- Aplicativo para redes 
sociais complexos 16.840,61  5.908,99  6.795,33 29.544,94 

Q8.03 - Aplicativos para 
dispositivos móveis (por 
plataforma)

23.240,05  8.154,40  9.377,56 40.772,01 

Q9. OTIMIZAÇÃO PARA 
BUSCAS CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q9.01 - Análise de conteúdo (por 
página)  594,21  594,21 

Q9.02 - Análise técnica (por 
página)  2.968,81  2.968,81 

Q9.03 - Análise técnica externa 
(link building)  5.343,86  5.343,86 
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Q9.04 - Monitoramento de 
resultados  2.636,09  2.636,09 

 

Q10. VÍDEOS PARA WEB CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

Q10.01 - Criação e produção de 

vídeo - custo por segundo
 113,56  113,56 

Obs.: Não estão incluídos os custos de áudio, trilha, foto, ilustração especial e concessão de imagens, os 

quais deverão ser orçados especialmente para cada trabalho.

R- SERVIÇOS ESPECIAIS (POR HORA)
Consultoria em Comunicação/Trabalhos especiais

R1 - Diretor  515,71 

R2 - Gerente/Supervisor/Atendimento  415,44 

R3 -Analista/Assistente  266,46 

R4 - Levantamento de dados sobre o cliente, Produtos e Concorrência e/ou 
Elaboração de Briefing (quando os dados não forem fornecidos pelo cliente)  415,44 

R5 - Objetos Web  150,41 

R6 - Planejamento, Programação de Sistema, Programação HTML, Motion Design  343,81 

R7- Atendimento/Criação  114,61 

S - LIVE MARKETING
CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

S1 - Planejamento de ação pro-

mocional
3.474,24 3.474,24 

S2 - Planejamento de ativação  8.352,11  8.352,11 

S3 - Planejamento de evento 23.038,93 23.038,93 

S4 - Planejamento de campanha 

de incentivo
 9.958,57  9.958,57 

T - REVISÃO DE TEXTO 
CRIAÇÃO PRODUÇÃO FINALIZAÇÃO TOTAL

T1 - Revisão de texto em português  

- custo por lauda
 50,10 50,10 

T2 - Tradução de texto (idiomas mais 
comuns - inglês, espanho, francês, 
italiano, alemão) - custo por lauda

 111,93  111,93 

T3 - Tradução de texto (demais 
idiomas)  Sob Consulta
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Realização:

Fica proibida a reprodução desta lista sem o acordo formal do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Espírito Santo, sob pena de sanções legais.


