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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 
 
 
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 
 
 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul torna pública a 
Licitação acima identificada, que tem como objeto a contratação de agência para prestação de 
serviços de publicidade institucional, que se processará na modalidade de CONCORRÊNCIA, 
com critério de julgamento do tipo MELHOR TÉCNICA, nos termos deste Edital e de seus 
Anexos, e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e da Lei nº 
12.232, de 29.04.10. 
1.2. A Comissão Permanente de Licitações receberá os invólucros contendo as propostas 
técnicas e financeiras dos interessados em participar da presente Licitação até o dia 11 de julho 
de 2014, às 10 horas, na Sala de Reuniões, situada no terceiro pavimento do edifício-sede 
do Cremers, na Av. Princesa Isabel, 921, em Porto Alegre-RS. Após o horário acima indicado, 
dar-se-á por encerrado o ato de recebimento dos invólucros.  
1.3. Em data a ser fixada pela Comissão de Licitações, será dado o início da abertura dos 
envelopes de habilitação. 
1.4. As informações a respeito da presente Licitação e do cadastramento junto ao Cremers, 
bem como a aquisição de cópias deste Edital e de seus Anexos, poderão ser obtidas no endereço 
acima, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, das 14h às 18h, telefone (51) 3219.7544. 
1.5. O presente edital não terá custos de aquisição. 
1.6. Maiores informações e esclarecimentos sobre o presente edital poderão ser obtidos 
diretamente pelo e-mail licit@cremers.org.br. 
1.7. Impugnações ao Edital, pedidos de esclarecimentos e recursos deverão ser apresentadas 
por escrito junto ao Protocolo Geral. Não serão aceitos impugnações ao Edital, pedidos de 
esclarecimentos e recursos remetidos via fax. 
1.8. Integram o presente edital os seguintes anexos: Anexo I: Briefing; Anexo II: Carta de 
Credenciamento; Anexo III: Planilha de Preços Sujeitos a Valoração; Anexo IV: Declaração de que 
não está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública; Anexo V: Minuta de 
Contrato. 
 
2. OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de uma agência para a prestação de 
serviços de publicidade e propaganda para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 
2.2. A presente licitação tem por finalidade classificar propostas técnicas e financeiras, nos 
termos do art. 45, § 1º, II, combinado com o art. 46 da Lei 8.666/93, para contratação de 01 (uma) 
agência de publicidade e propaganda, para serviços de planejamento, criação, produção, 
distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias 
institucionais, de logotipos e de outros elementos de propaganda visual, inclusive Internet, 
pesquisa mercadológica e outras ações necessárias à execução da política institucional de 
comunicação social tais como o planejamento, criação, produção, controle e acompanhamento de 
material impresso jornalístico-institucional. 
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3. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E FINANCEIRA 
 
3.1. A Proposta Técnica deverá ser entregue à Comissão Especial de Licitação acondicionada 
nos Invólucros nº 1, nº 2 e nº 3. 
 
Invólucro nº 1 
 
3.2 No Invólucro nº 1 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária – Via 
Não Identificada. 
3.2.1 Só será aceito o Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada que estiver 
acondicionado no invólucro padronizado fornecido, obrigatoriamente, pelo Cremers. 
3.2.2. O invólucro padronizado deverá ser retirado pela interessada de segunda a sexta-feira, das 
09h15min às 12h e das 14h às 17h30min, na sede do Cremers, Av. Princesa Isabel, 921, 3º 
andar. 
3.2.3.  O invólucro padronizado só será entregue à agência que o solicite formalmente. 
3.2.4. O Invólucro nº 1 deverá estar fechado e sem rubrica. 
3.2.5. Para preservar – até a abertura do Invólucro nº 2 – o sigilo quanto à autoria do Plano de 
Comunicação Publicitária, o Invólucro nº 1 não poderá: 
a) ter nenhuma identificação; 
b) 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. 
 
Invólucro nº 2 
 
3.3  No Invólucro nº 2 deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária – Via 
Identificada. 
3.3.1 Invólucro nº 2 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação: 
Cremers 
Invólucro nº 2 
Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada 
Nome empresarial e CNPJ da licitante 
Concorrência nº 01/2014. 
 
3.3.2 O Invólucro nº 2 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de 
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às 
informações de que trata, até sua abertura. 
 
Invólucro nº 3 
 
3.4  No Invólucro nº 3 deverão estar acondicionados a Capacidade de Atendimento, o 
Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação.  
3.4.1 O Invólucro nº 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação: 
Cremers 
Invólucro nº 3 
Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas 
de Comunicação 
Nome empresarial e CNPJ da licitante 
Concorrência nº 01/2014 
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3.4.2 O Invólucro nº 3 deverá ser providenciado pela licitante e poderá ser constituído de 
embalagem adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às 
informações de que trata, até sua abertura. 
3.4.3 O Invólucro nº 3 não poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro 
elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada (Invólucro 1) e 
possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro nº 2. 
 
4. ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue à Comissão Especial de Licitação acondicionada 
no Invólucro nº 4. 
 
Invólucro nº 4 
 
4.1.2 O Invólucro nº 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte identificação: 
 
Cremers 
Invólucro nº 4 
Proposta de Preços 
Nome empresarial e CNPJ da licitante 
Concorrência nº 01/2014 
 
5. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
Invólucro nº 5 
 
5.1. O invólucro nº 5, a ser entregue em data oportuna, fixada pelo Cremers, deverá conter a 
documentação da HABILITAÇÃO das licitantes, com os seguintes documentos: 
 
5.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
5.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
5.2.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
5.2.3. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
5.2.4. Procuração por instrumento público lavrado em cartório, comprovando delegação de 
poderes para assinatura e rubrica dos documentos de habilitação e propostas, quando estas não 
forem por representante legal; 
 
5.3. REGULARIDADE FISCAL 
5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), dentro de seu 
prazo de validade; 
5.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo 
ao domicílio da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
do Edital; 
5.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio da sede 
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. A prova de regularidade fiscal deverá abranger 
todos os tributos; 
5.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, a saber: 
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a) Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal, dentro de seu prazo de validade; 
 
b) Certidão Negativa de Débitos do INSS, demonstrando regularidade no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, dentro de seu prazo de validade. 
 
c) Declaração formal da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou 
associado, realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre menor de dezoito anos em qualquer 
trabalho menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal (Lei nº 9.854/99). 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
5.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
5.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação de empresas, expedida pela Justiça do 
domicílio da sede da empresa em data não anterior a 15 (quinze) dias da data da entrega dos 
envelopes; 
 
5.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
substituíveis, apenas para a empresa constituída há menos de um ano, por Balancete de 
Verificação referente aos dois últimos meses anteriores à data de abertura dos envelopes. As 
empresas não constituídas como sociedade anônima deverão apresentar Balanço Patrimonial 
certificado por contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade, mencionando 
expressamente o número do Livro Diário e folhas em que o mesmo se acha regularmente 
transcrito, reservando-se a Comissão Permanente de Licitações o direito de exigir a apresentação 
do Livro Diário para verificação de valores. A boa situação financeira da empresa, em qualquer 
caso, será aferida de acordo com os seguintes índices econômicos: 
 
a) Índice de Liquidez Geral, igual ou superior a 1,00 (um), calculado aplicando-se a seguinte 
fórmula: 
 
ILG = AC + RLP / PC + ELP 
 
b) Índice de Liquidez Corrente, igual ou superior a 1,00 (um), calculado aplicando-se a seguinte 
fórmula: 
 
ILC = AC / PC 
 
Onde: 
 
ILG = Índice de Liquidez Geral 
ILC = Índice de Liquidez Corrente 
AC – Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
 
5.4.3. A comprovação em contrato social de apresentar capital social de no mínimo R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais). 
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5.5. CAPACIDADE TÉCNICA 
 
5.5.1. Apresentação de, no mínimo, 03 (três) atestados ou certidões de capacidade técnica, 
expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atestem a qualidade técnico-
operacional de serviços compatíveis com o do objeto desta Concorrência (prestação de serviços 
de publicidade e propaganda) – prestados à declarante pela licitante. 
5.5.2. Comprovação de que a empresa mantém sede ou escritório no Estado do Rio Grande do 
Sul há pelo menos um ano em atividade, a contar da data de abertura do presente edital. 
Importante: Para fins deste Edital, entende-se como comprovada a sede ou escritório no Estado 
do Rio Grande do Sul através de qualquer documento atualizado emitido por órgão público em 
favor da licitante onde conste razão social e endereço da mesma (Ex. Alvará de funcionamento, 
Certidões Negativas, CNPJ, etc).  
5.5.3. Comprovação de que a licitante dispõe dos departamentos indispensáveis ao 
funcionamento de uma agência de publicidade e propaganda, que será feita mediante declaração 
formal da Empresa, indicando no mínimo um profissional que atue em cada departamento, há pelo 
menos quatro meses, e que será disponibilizado para a execução do objeto desta Licitação. A 
declaração deverá conter currículo resumido dos profissionais indicados (nome, formação e 
experiência), devendo ser rubricada por todos os profissionais indicados e assinada por sócio-
gerente, diretor ou presidente. 
 
Importante: Para os fins deste Edital, entende-se como departamentos indispensáveis ao 
funcionamento de uma agência de propaganda: atendimento, criação, mídia, produção RTVC 
(rádio, televisão e cinema), produção gráfica e administrativo; 
 
5.6. Observações relativamente aos documentos de habilitação: 
5.6.1. A Comissão Permanente de Licitações fará consulta na Internet para averiguar a validade 
dos documentos obtidos via Internet, habilitando ou não a licitante em função desta diligência. 
5.6.2. Os documentos deverão ser originais, cópias autenticadas ou cópias simples 
acompanhadas dos originais, com exceção dos documentos obtidos via Internet, que poderão ser 
cópias simples. Não serão aceitas cópias de documentos em papel termo sensível (fax). 
5.6.3. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 
idoneidade do documento ou impeça seu entendimento. 
5.6.4. A licitante que, no ato da Licitação, não puder estar representada por sócio-gerente, diretor 
ou presidente, poderá se fazer representar por preposto munido de procuração ou carta de 
credenciamento nos termos do modelo Anexo II, com poderes gerais para negociação, bem como 
os especiais de assinar/rubricar toda a documentação e as propostas da licitante, emitir 
declarações, discordar, concordar, requerer e desistir de prazos recursais. 
5.6.5. A proposta uma vez apresentada, após a fase de habilitação, vincula a licitante, nos termos 
do presente Edital e de seus Anexos, e das disposições da Lei nº 8666/93 e suas alterações. 
 
6.DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
6.1. A licitante deverá apresentar sua Proposta Técnica estruturada em 4 (quatro) quesitos:   
Plano   de   Comunicação   Publicitária,   Capacidade   de   Atendimento, Repertório e Relatos de 
Soluções de Problemas de Comunicação e com os subquesitos a seguir: 
 
 
Quesitos Subquesitos 
Plano de Comunicação Publicitária  
 Raciocínio Básico 
 Estratégia de Comunicação Publicitária 
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 Ideia Criativa 
 Estratégia de Mídia e Não Mídia 
Capacidade de Atendimento  
Repertório  
Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação 

 

 
6.2. A Proposta Técnica será redigida em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras. 
 
6.2.1. Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada  
 
6.2.1.1. O Plano de Comunicação Publicitária  –  Via  Não  Identificada deverá  ser apresentado 
da seguinte forma: 
• em papel A4, branco, com 75 gr/m2 a 90 gr/m2, orientação retrato; 
• com espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda; 
• sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes; 
• com textos justificados; 
• com espaçamento ‘simples’ entre as linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e 
entretítulos e entre parágrafos; 
• com texto e numeração de páginas em fonte ‘arial’, cor ‘automático’, tamanho ‘12 pontos’; 
• com numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a partir da primeira página 
interna, em algarismos arábicos; 
• 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; 
• sem identificação da licitante. 
 
 
6.2.1.2.  Para os subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação não 
haverá gráficos nem ou tabelas: 
 
 
6.2.1.3. As tabelas, gráficos e planilhas integrantes do subquesito Estratégia de Mídia e Não 
Mídia poderão ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos e 
poderão ser editados em cores. 
6.2.1.4. As páginas em que estiverem inseridos os gráficos, tabelas e planilhas desse 
subquesito poderão ser apresentadas em papel A3 dobrado. 
6.2.1.5. Os exemplos de peças e ou material integrantes do subquesito Ideia Criativa serão 
apresentados separadamente (soltas). 
6.2.1.6. Esses exemplos devem adequar-se às dimensões do Invólucro nº 1,  
6.2.1.7. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada não poderá ter 
informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que possibilite a identificação de 
sua autoria antes da abertura do Invólucro nº 2. 
6.2.1.8. Os textos do Raciocínio Básico, da Estratégia de Comunicação Publicitária estão 
limitados, no conjunto, a 8 (oito) páginas, ressalvado que não serão computadas nesse limite as 
páginas utilizadas eventualmente apenas para  separar os  textos desses subquesitos. 
6.2.1.9. Os textos da Estratégia de Mídia e Não Mídia não têm limitação quanto ao número 
de páginas.  
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6.2.1.10. Para fins desta concorrência, consideram-se como Não Mídia os meios que não 
implicam a compra de espaço e ou tempo em veículos de divulgação para a transmissão de 
mensagem publicitária. 
6.2.1.11. Podem ser utilizadas páginas isoladas com a finalidade de identificar o Plano de 
Comunicação Publicitária – Via Não Identificada e seus subquesitos: Raciocínio Básico, 
Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia. 
 
6.3. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada, composto dos subquesitos  
Raciocínio  Básico,  Estratégia  de  Comunicação  Publicitária,  Ideia Criativa e Estratégia de 
Mídia e Não Mídia, deverá ser elaborado com base no Briefing (Anexo I), observadas as seguintes 
disposições: 
6.3.1. Raciocínio Básico: texto de, no máximo, duas laudas, com até 25 linhas de, 
aproximadamente, até 80 toques cada, em que a licitante demonstrará seu conhecimento 
específico sobre as linhas estratégicas do Cremers, seus problemas e necessidades de 
comunicação definidos no Briefing anexo a este Edital. 
6.3.2. Estratégia  de  Comunicação  Publicitária:  Texto de, no máximo, duas laudas, com até 25 
linhas de aproximadamente até 80 toques cada, em que a licitante apresentará o conceito e a 
linha temática que, de acordo com o seu raciocínio básico, devem fundamentar o problema 
específico de comunicação e defender essa opção. 
6.3.3. Ideia   Criativa:   apresentação   pela   licitante   de   campanha   publicitária, observadas 
as seguintes disposições: 
a) texto de até 2 laudas em que a licitante apresentará a síntese da estratégia de 
comunicação publicitária, expressa sob a forma de de mensagem, que deverá assumir a forma de 
um slogan passível de ser usado em ações de comunicação. A idéia criativa deve constituir uma 
proposta de solução para o problema específico de comunicação; 
b) como parte do quesito idéia criativa, a licitante apresentará campanha publicitária com 
exemplos de peças que a corporifiquem objetivamente, apresentados sob a forma de roteiros e 
textos datilografados ou impressos em processador de textos, limitado a duas opções de idéias 
para cada tipo de peça, vedada a apresentação de layout e story board. 
 
6.4.  Estratégia de Mídia e Não Mídia - constituída de: 
 
6.4.1. Texto de, no máximo, duas laudas (não computados o plano de distribuição das peças e as 
tabelas), em que a licitante deverá, de acordo com as informações do Briefing: 
a) demonstrar capacidade para atingir os principais públicos-alvo da campanha, permitida a 
inclusão de tabelas; 
b) indicar o uso dos recursos de comunicação próprios da Entidade; 
c) apresentar simulação de plano de distribuição das peças do quesito idéia Criativa 
acompanhada de texto em que se explicitem e justifiquem as premissas. 
 
7. Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada  
 
7.1. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, sem os exemplos de peças e ou 
material da Ideia Criativa, deverá constituir-se em cópia da via não identificada, com a 
identificação da licitante, e ser datado e assinado na última página e rubricado nas demais, 
por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, 
devidamente identificado. 
 
7.2. Capacidade de Atendimento 
 
7.2.1  A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem a Capacidade 
de Atendimento em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte ‘arial’, 
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tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, 
rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de representação da licitante, na 
forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado. 
7.2.2 A licitante deverá apresentar a Capacidade de Atendimento com o máximo de 60 
(sessenta) páginas. 
 
7.2.3. A Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, diagramas, 
fotos e outros recursos, por meios dos quais a licitante apresentará: 
 
a) Relação de, no máximo, 10 (dez) clientes atendidos pela licitante nos últimos 12 meses, 
com a especificação do período de atendimento de cada um dos clientes; 
b) Quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido (no mínimo, nome, 
formação e experiência), dos profissionais que serão colocados à disposição da execução do 
contrato, discriminando-se as áreas de estudo e planejamento, criação, produção de rádio, TV e 
cinema, produção gráfica, mídia e atendimento; 
c) As instalações, a infra-estrutura e os recursos materiais disponíveis para a execução do 
contrato; 
d) A sistemática 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; 
e) A discriminação das informações de comunicação e marketing que colocará regularmente 
à disposição da ENTIDADE sem ônus adicional, durante a execução do contrato. 
 
7.3. Repertório 
 
7.3.1. A licitante deverá apresentar os documentos, informações, peças e material que 
constituem o Repertório em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em 
fonte ‘arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira 
página interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de representação 
da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado. 
7.3.2. Os documentos e informações não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, 
palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 
Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro nº 2. 
7.3.3. A licitante deverá apresentar o Repertório com o máximo de 10 (dez) peças. 
7.3.4. O Repertório será  constituído  de  peças  e  ou  material  concebidos  e veiculados, 
expostos ou distribuídos pela licitante. 
7.3.5. A apresentação de material produzido e veiculado pela licitante, sob a forma de peças e 
respectivas memórias técnicas, nas quais se incluirá apresentação sucinta do problema que a 
peça se propôs a resolver. A licitante poderá apresentar uma peça para cada um dos seguintes 
meios de veiculação: TV, rádio e jornal. Cada peça deverá conter ficha técnica com a identificação 
da licitante, data de produção, período de veiculação e a indicação de pelo menos dois veículos 
que a divulgaram. Não é necessário que as peças sejam referente a uma única campanha. A peça 
de vídeo, o spot ou jingle, em fita cassete, deverão ser fornecidos em CD-R ou DVD-R, e o 
anúncio de jornal em original da publicação ou cópia reprográfica em tamanho original, página 
inteira; 
7.3.6. As peças gráficas poderão  ser em papel A4 ou A3 dobrado, ou ser apresentadas soltas. 
Em todos os casos, deverá ser preservada a capacidade de leitura das peças e deverão ser 
indicadas suas dimensões originais. 
7.3.7. Se apresentadas soltas, as peças poderão ter qualquer formato, dobradas ou não. 
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7.4. Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 
 
7.4.1. A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem os Relatos de 
Soluções de Problemas de Comunicação em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em 
papel A4, em fonte ‘arial’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir 
da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de 
representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado. 
 
7.4.2. Os documentos e informações e  o  caderno  específico  mencionados  no subitem 
precedente não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro  elemento  que  
conste  do  Plano  de  Comunicação  Publicitária  –  Via  Não Identificada e  possibilite  a  
identificação da  autoria  deste  antes  da  abertura  do Invólucro nº 2. 
7.4.3. A licitante deverá apresentar 2 (dois) Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação, cada um com o máximo de 2 (duas) páginas, em que serão descritas soluções 
bem-sucedidas de problemas de comunicação planejadas e propostas por ela e implementadas 
por seus clientes. 
 
 
7.5. Plano de Comunicação Publicitária – a licitante apresentará Plano de Comunicação, 
elaborado com base no Briefing (Anexo I), tomando como referencial de investimento MÁXIMO o 
valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) para o ano exercício. 
 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
8.1. A Subcomissão Técnica analisará as Propostas Técnicas das licitantes quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
8.2. Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de julgamento técnico, 
os seguintes atributos da Proposta, em cada quesito ou subquesito: 
8.3. As propostas técnicas das licitantes serão examinadas, preliminarmente, quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
8.4. Será desclassificada a proposta técnica que: 
a) Não atender às exigências do presente Edital e de seus anexos; 
b) Não alcançar, no total, a nota mínima de 70 (setenta) pontos; 
8.5. No julgamento da Proposta Técnica, serão levados em conta pela Comissão de Licitação: 
8.5.1. Capacidade de Atendimento: 
a) Um tempo mínimo de experiência profissional em atividades publicitárias; 
b) A adequação das qualificações à estratégia de comunicação publicitária proposta; 
c) As instalações, a infra-estrutura e os recursos materiais mínimos disponíveis durante a 
execução do contrato; 
d) As informações de estrutura e conjuntura mínimas a serem colocadas regularmente e 
integralmente à disposição e conveniência do Cremers, sem ônus adicional, durante a vigência do 
contrato; 
e) A operacionalidade do relacionamento entre a ENTIDADE e a licitante, esquematizado na 
Proposta, levando-se em conta a disponibilidade integral à instituição 
8.5.2. Repertório: 
a) a natureza idéia proposta e sua pertinência; 
b) a clareza da exposição; 
c) a qualidade da execução e do acabamento. 
8.5.3. Relato de Soluções de Problemas de Comunicação: 
a) a concatenação lógica da exposição; 
b) a evidência de planejamento publicitário; 
c) a consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução; 
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d) a relevância dos resultados apresentados. 
8.5.4. Plano de Comunicação: 
8.5.4.1. Raciocínio Básico – a acuidade de compreensão: 
a) das características do Cremers e das suas atividades que sejam significativas para a 
comunicação publicitária; 
b) da natureza, da extensão e da qualidade das relações do Cremers com seus públicos; 
c) do papel do Cremers no atual contexto social, político e econômico; 
d) do problema específico de comunicação do Cremers. 
8.5.4.2. Estratégia de Comunicação Publicitária: 
a) A adequação do conceito e da linha temática propostas à natureza e à qualificação do 
Cremers e o seu problema específico de comunicação. 
b) A consistência lógica e a pertinência da argumentação. 
c) A riqueza de desdobramentos positivos desse conceito para a comunicação do Cremers 
com seus públicos. 
d) O espectro de conceitos descartados e a lógica e pertinência argumentação empregada 
nesse destarte. 
8.5.4.3. Idéia Criativa: 
a) Sua adequação ao problema específico de comunicação definidos no Briefing. 
b) A originalidade da combinação dos elementos que a constituem. 
c) A simplicidade da forma sob a qual se apresenta. 
d) Sua pertinência às atividades do Cremers e à sua inserção na sociedade. 
e) Os desdobramentos comunicativos que propiciam, conforme demonstrado nos exemplos 
de peças apresentados. 
f) A exeqüibilidade das peças. 
g) A compatibilização da linguagem das peças aos meios propostos. 
8.5.4.4. Estratégia de Mídia: 
a) O conhecimento dos hábitos do segmento de público prioritário. 
b) A capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos em função dos objetivos de 
comunicação. 
c) A consistência e a compatibilidade do plano simulado de distribuição das peças em relação 
às duas alíneas anteriores. 
d) A economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no plano simulado de 
distribuição de peças. 
e) A otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa. 
8.6. A nota da Proposta Técnica está limitada ao máximo de 100 (cem) pontos e será obtida 
com base nos critérios a seguir: 
8.6.1. Aos quesitos serão atribuídos, no máximo, os seguintes pontos: 
a) Capacidade de atendimento – 10 (dez) 
b) Repertório – 10 (dez) 
c) Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação – 10 (dez) 
d) Plano de Comunicação: 
I - Raciocínio Básico – 10 (dez) 
II - Estratégia de Comunicação Publicitária – 10 (dez) 
III - Ideia Criativa – 40 (quarenta) 
IV - Estratégia de Mídia – 10 (dez) 
8.6.2. A nota do quesito corresponderá à média aritmética das notas de todos os membros da 
Subcomissão Técnica. 
8.6.3. A nota de cada licitante corresponderá ao somatório das notas dos quesitos. 
8.6.4. Será classificada em primeiro lugar, na fase da Proposta Técnica, a licitante que obtiver a 
maior pontuação no somatório das notas dos quesitos. 
Obs.: As notas serão calculadas com, no máximo, duas casas decimais. 
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9. DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 
9.1. O envelope n º 04 – PROPOSTA FINANCEIRA, deverá conter: 
9.1.2. Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, a ser preenchida apenas com as informações 
constantes do Anexo III; 
9.1.3. Declaração formal na qual a licitante aceita as seguintes condições de pactuação: 
9.1.3.1. Pagamento de um percentual máximo de 30% sobre cachê original a ser pago, pelo 
Cremers, a atores, modelos e locutores, pelos direitos de uso de imagem e som de voz, na 
reutilização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, garantida a correção do valor 
inicialmente contratado, com base na variação do Índice Geral de Preços/Mercado (IGPM), da 
Fundação Getúlio Vargas, desde que decorrido pelo menos um ano da cessão original dos 
direitos; 
9.1.3.2. Pagamento de um percentual máximo de 30% sobre o valor original de direitos 
autorais de obras consagradas incorporadas a peças, a ser pago pelo Cremers, aos detentores 
desses direitos, na reutilização das peças por período igual ao inicialmente pactuado, garantida a 
correção do valor inicialmente contratado, com base na variação do Índice Geral de Preços 
Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, desde que decorrido pelo menos 
um ano da cessão original dos direitos. 
9.1.3.3. O percentual de 15% sobre o custo de Direitos Conexos, a título de administração, 
para os produtores de peças eletrônicas que executam a reveiculação da peça produzida. 
9.1.3.4. O compromisso de fazer por escrito a contratação de terceiros para a produção de 
peças e campanhas e a prestação de outros serviços, onde deverá explicitar o percentual 
acertado para a reveiculação. 
9.1.4. Tratará da questão dos direitos autorais, estabelecendo: 
9.1.4.1. A cessão, total e definitiva, ao Cremers, dos direitos patrimoniais de uso das idéias 
(incluídos os estudos, análises e planos), peças (material gráfico, eletrônico e multimídia) 
softwares, CDs, imagens brutas em filme ou VT, composições, arranjos, execução de trilha 
sonora, animação, pantomina, publicações editoriais e quaisquer outras modalidades de 
publicidade existentes ou que venham a ser inventadas, de sua propriedade, concebidos, criados 
e produzidos em decorrência do contrato que vier a ser firmado, sem qualquer remuneração 
adicional ou especial, mesmo após a vigência do contrato, por tempo indeterminado. 
9.1.4.2. O compromisso de fazer por escrito a contratação de terceiros para a produção de 
peças e campanhas e a prestação de outros serviços, onde deverá explicitar a cessão total e 
definitiva de uso das peças e do material bruto. 
9.1.4.3. A entrega de todo material bruto e original produzido em decorrência deste 
contrato. 
9.1.4.4. Que considerará como já incluída no custo de produção qualquer remuneração 
devida a terceiros em decorrência da cessão de direitos, por tempo ilimitado, total e definitiva. 
9.1.4.5. O compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de 
produção de peças, os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) 
consagrada(s) incorporadas à peça e os de cessão dos demais direitos; 
9.1.4.6. O compromisso de sempre negociar as melhores condições de preço, até os 
percentuais máximos para os direitos de imagem e som de voz (atores,modelos e locutores) e 
sobre obras consagradas, nos casos de reutilizações de peças publicitárias do Cremers. 
9.2. Após vencida a fase de classificação das propostas técnicas, proceder-se-á a abertura das 
propostas de preço dos licitantes respectivos e sua classificação, e transcorrido o prazo de 
recurso, inicia-se a negociação das condições propostas, com a proponente melhor classificada 
tecnicamente, com base na proposta de menor preço entre os licitantes cujas propostas 
atenderam aos requisitos estabelecidos. 
9.2.1 No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, 
sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação técnica, até a 
consecução de acordo para a contratação pelo menor preço proposto. 
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10. VALORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
10.1. As Propostas de Preços das licitantes classificadas serão examinadas, preliminarmente, 
quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
10.2. Será desclassificada a Proposta que não atender às exigências deste Edital e de seus 
anexos, que apresentar preços baseados em outra Proposta, que contiver qualquer item 
condicionante para a entrega dos serviços ou que apresentar preços excessivos ou 
manifestamente inexeqüíveis, incompatíveis com os preços de mercado. 
10.3. Os custos internos de publicidade legal não serão cobrados do Cremers. 
10.4. Sobre o valor das faturas de serviços de veiculação que tenham sido contemplados com 
“desconto de agência” não incidirão honorários. 
10.5. Os quesitos a serem valorados são os integrantes da Planilha que constitui o Anexo III. 
10.6. A Comissão Licitações atribuirá notas para cada um dos quesitos a serem valorados, 
conforme a seguinte tabela: 
Desconto / Honorários / Repasse Notas (N) 
Percentual de desconto sobre os custos 
internos, baseado na tabela de preços do 
Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Rio Grande do Sul 
 
Nota máxima do quesito: 30 pontos 
 

Desconto igual a 0,0% 
N = 0,0 
 
Desconto superior a 0,0% 
N = 0,6 x Desconto 

Percentual de honorários incidente sobre os 
custos de Serviços de Terceiros, referentes à 
elaboração de peças e materiais cuja 
distribuição não proporcione à licitante o 
desconto de agência a ser concedido pelos 
veículos de divulgação. 
 
Nota máxima do quesito: 30 pontos 

Honorários iguais a 15,0% 
N = 0,0 
 
Honorários inferiores a 15% 
N = 2,0 x (15,0 – Honorários) 
 
Não será admitida proposta de honorários 
superiores a 15%. 

Percentual de honorários incidente sobre os 
custos comprovados de serviços de terceiros, 
referente à elaboração de peças e materiais 
cuja distribuição proporcione o desconto de 
agência a ser concedido pelos veículos de 
divulgação, bem como sobre os custos 
comprovados de outros serviços cuja 
produção seja incumbida a terceiros, sob 
supervisão da licitante. 
 
Nota máxima do quesito: 20 pontos 

Honorários iguais a 10,0% 
N = 0,0 
 
Honorários inferiores a 10,0% 
N = 4,0 (10 – Honorários) 
 
Não será admitida proposta de honorários 
superiores a 10%. 

Percentual de repasse do desconto de agência 
a ser concedido pelos veículos nos serviços de 
publicidade legal, em Diários Oficiais, na 
hipótese em que a agência for contratada para 
a publicação. 
 
Nota máxima do quesito: 20 pontos 

Repasse igual a 0,0% 
N=0,00 
 
Repasse superior a 0,00 
N= 1,33 X repasse 
 
Não será admitida proposta de repasse 
superior a 10% 
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10.7. Observações: 
a) Para efeito de cálculo das notas de cada licitante, os termos desconto, honorários e repasse 
serão substituídos nas fórmulas da coluna notas pelas respectivas percentagens que constarem 
de sua Planilha de Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo “%” . 
b) As notas serão calculadas com, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 
10.8. A nota de cada Proposta de Preços será obtida mediante o somatório das notas dos 
quesitos constantes da tabela referida no item anterior. 
10.9. Proposta de Preços que obtiver o maior somatório das notas será considerada como a de 
menor preço. 
10.10. Em caso de empate, o critério de desempate será por sorteio em ato público marcado pela 
Comissão Especial de Licitação, cuja data, hora e local serão divulgados e convidadas todas as 
licitantes. 
10.11. Os recursos, caso interpostos, deverão ser protocolados no Protocolo Geral do Cremers. 
Na Av. Princesa Isabel, 921, Porto Alegre-RS, térreo, dentro dos prazos e condições 
estabelecidos pela Lei 8.666/93. 
 
11. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
11.1. Esta concorrência será processada e julgada por Comissão Especial de Licitação, na 
forma do art. 10 do Decreto nº 6.555/2008, com exceção da análise e julgamento das Propostas 
Técnicas. 
11.2. As Propostas Técnicas  serão  analisadas  e  julgadas  por  Subcomissão Técnica, 
composta por 3 (três) membros formados em comunicação, publicidade ou marketing ou atuantes 
em uma dessas áreas conforme estabelece a Lei Nº 12.232, de 29 de abril de 2010. 
11.3. A escolha dos membros da Subcomissão Técnica será por sorteio, em sessão pública, 
com resultado publicado no Diário Oficial da União. 
 
12. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
12.1. Serão realizadas 4 (quatro) sessões públicas, observados os procedimentos previstos  
neste  Edital  e  na  legislação,  das  quais  serão  lavradas  atas circunstanciadas dos atos e 
fatos dignos de registro, assinadas pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos 
representantes das licitantes presentes. 
12.2. A participação de representante de qualquer licitante dar-se-á mediante a prévia 
entrega de documento hábil. 
12.3. Os representantes  das  licitantes  presentes  poderão  nomear  comissão constituída de 
alguns entre eles para, em seu nome, tomar conhecimento e rubricar as Propostas e 
Documentos de Habilitação nas sessões públicas. 
12.4. A Comissão Especial de Licitação e a Subcomissão Técnica, conforme o caso, 
poderão,  relevar aspectos puramente formais nas propostas e nos Documentos de 
Habilitação apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 
competitivo desta concorrência. 
12.5. Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de 
recebimento e abertura dos invólucros com as Propostas Técnica e de Preços. 
12.6. O julgamento das Propostas Técnicas e de Preços e o julgamento final deste certame 
serão efetuados exclusivamente com base nos critérios especificados neste Edital. 
12.7. Antes do aviso oficial do resultado desta concorrência, não serão fornecidas, a quem quer  
que  seja,  quaisquer  informações  referentes  à  adjudicação  dos contratos ou à análise, 
avaliação ou comparação entre as Propostas. 
12.8. Se os invólucros das licitantes desclassificadas ou inabilitadas não puderem ser 
devolvidos nas sessões públicas, ficarão à disposição das interessadas por 30 (trinta) dias úteis, 
contados do encerramento desta concorrência – após transcorrer o prazo para interposição de 
recurso contra o resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido 
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julgados os recursos interpostos. Decorrido esse prazo sem que sejam retirados, o Cremers 
providenciará sua destruição. 
12.9. Primeira Sessão 
12.9.1. A primeira sessão pública será realizada no dia, hora e local previstos no item 1.2. 
deste Edital e terá a seguinte pauta inicial: 
a) identificar os representantes das licitantes; 
b) receber os Invólucros nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4; 
c) conferir se esses invólucros estão em conformidade com as disposições deste Edital. 
12.9.2. O Invólucro nº 1, com a via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, 
só será recebido pela Comissão Especial de Licitação se não: 
a) estiver identificado; 
b) apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a identificação da licitante 
antes da abertura do Invólucro nº 2; 
c) estiver danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos nele 
acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante antes da abertura do Invólucro 
nº 2. 
 
12.9.3. A primeira sessão prosseguirá com a seguinte pauta básica: 
a) rubricar, no fecho, sem abri-los, os Invólucros nº 2 e nº 4, que permanecerão fechados 
sob a guarda e responsabilidade da Comissão Especial de Licitação, e separá-los dos 
Invólucros nº 1 e nº 3; 
b) retirar e rubricar o conteúdo dos Invólucros nº 1; 
c) abrir os Invólucros nº 3 e rubricar seu conteúdo; 
d) colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, os documentos 
que constituem os Invólucros nº 1 e nº 3; 
e) informar que as licitantes serão convocadas para a próxima sessão. 
12.9.4.  A Comissão Especial de Licitação, adotará medidas para evitar que seus membros e ou 
os representantes das licitantes possam, ainda que acidentalmente, identificar a autoria de algum 
Plano de Comunicação Publicitária. 
12.9.5. Se, ao examinar e ou rubricar os conteúdos dos Invólucros nº 1 e nº 3, a Comissão 
Especial de Licitação e ou os representantes das licitantes constatarem ocorrência(s) que  
possibilite(m), inequivocamente, a  identificação  da  autoria  do Plano  de  Comunicação  
Publicitária,  a  Comissão  Especial  de  Licitação desclassificará a licitante e ficará de posse 
de todos os seus invólucros até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase. 
12.9.6. A Comissão Especial de Licitação não lançará nenhum código, sinal ou marca nos 
Invólucros nº 1 nem nos documentos que compõem a via não identificada do Plano de 
Comunicação Publicitária. 
12.9.7. Abertos os Invólucros nº 1 e nº 3, as licitantes não poderão desistir de suas Propostas, a 
não ser por motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pela Comissão Especial de 
Licitação. 
12.9.8. Se as  licitantes  estiverem  expressamente  de  acordo  com  as  decisões tomadas pela 
Comissão Especial de Licitação na primeira sessão, os procedimentos de licitação terão 
continuidade. 
12.9.9. Se houver manifestação expressa de qualquer licitante de recorrer das decisões da 
Comissão Especial de Licitação pertinentes à primeira sessão, esta divulgará o resultado na 
forma do item 21, abrindo-se o prazo para a interposição de recursos. 
12.9.10. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, 
ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, serão adotados os seguintes procedimentos: 
 
a) encaminhamento, pela Comissão Especial de Licitação à Subcomissão Técnica, dos 
Invólucros nº 1, com as vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária; 
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b) análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, das vias não identificadas 
do Plano de Comunicação Publicitária, de acordo com os critérios especificados neste Edital; 
c) elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão Especial de Licitação, 
da ata de julgamento dos Planos de Comunicação Publicitária, de planilha com as pontuações e 
de justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso; 
d) encaminhamento, pela Comissão Especial de Licitação de Licitação à Subcomissão Técnica, 
dos Invólucros nº 3, com a Capacidade de Atendimento, o Repertório e os Relatos de Soluções 
de Problemas de Comunicação; 
e) análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, da Capacidade de 
Atendimento, do Repertório e dos Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de 
acordo com os critérios especificados neste Edital; 
f) elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão Especial de Licitação, 
da ata de julgamento das Propostas referentes à Capacidade de Atendimento, ao Repertório e 
aos Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de planilha com as pontuações e de 
justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso. 
12.9.11.  Se alguma Proposta Técnica for desclassificada com base na alínea ‘a’ do subitem  
12.9.3.  deste  Edital,  a  Subcomissão Técnica  atribuirá  pontuação  a  cada quesito ou 
subquesito da Proposta, conforme as regras previstas neste Edital, e lançará sua pontuação em 
planilhas que ficarão acondicionadas em envelope fechado e rubricado no fecho pelos membros 
da Subcomissão Técnica, até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase. 
12.9.12. O disposto no subitem precedente não se aplica aos casos em que o 
descumprimento de regras previstas neste Edital resulte na identificação da licitante antes da 
abertura dos Invólucros nº 2. 
12.9.13. As planilhas conterão, respectivamente, as pontuações de cada membro para cada 
subquesito do Plano de Comunicação Publicitária de cada licitante e as pontuações de cada 
membro para os quesitos Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de 
Problemas de Comunicação de cada licitante. 
 
13. Segunda Sessão 
 
13.1. Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros nº 1 e nº 3), 
respectivas planilhas de julgamento e demais documentos elaborados pela Subcomissão 
Técnica, a Comissão Especial de Licitação convocará as licitantes para participar da segunda 
sessão pública, com a seguinte pauta básica: 
 
a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de 
presença; 
b) abrir os Invólucros nº 2; 
c) cotejar as vias não identificadas (Invólucro nº 1) com as vias identificadas (Invólucro nº 2) do 
Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua autoria; 
d) elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada 
Proposta Técnica; 
e) proclamar o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; 
f) executar sorteio, quando for o caso; 
g) informar que o resultado do julgamento geral das Propostas Técnicas será publicado com a  
indicação dos proponentes classificados e dos desclassificados, em ordem decrescente de 
pontuação, abrindo- se prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme 
disposto no art. 109, I, ‘a’, da Lei nº 8.666/1993. 
 
13.2. Além das demais atribuições previstas neste Edital, caberá à Subcomissão Técnica 
manifestar-se em caso de eventuais recursos de licitantes, relativos ao julgamento das Propostas 
Técnicas, se solicitado pela Comissão Especial de Licitação. 
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14. Terceira Sessão 
 
 
14.1. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, 
tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão Especial de Licitação convocará as 
licitantes, para participar da terceira sessão pública, com a seguinte pauta básica: 
a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de 
presença; 
b) abrir os Invólucros nº 4, com a Proposta de Preços, cujos documentos serão rubricados  pelos  
membros  da  Comissão  Especial  de  Licitação  e  pelos representantes das licitantes presentes 
ou por comissão por eles indicada; 
c) colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame, os documentos 
integrantes dos Invólucros nº 4; 
d) analisar o cumprimento, pelas licitantes, das exigências deste Edital para a elaboração das 
Propostas de Preços e julgá-las de acordo com os critérios nele especificados; 
e) identificar a Proposta de menor preço e dar conhecimento do resultado aos representantes 
das licitantes presentes; 
f) realizar com  as  duas  licitantes mais  bem  classificadas na  fase  da  Proposta Técnica – 
caso não tenham apresentado a Proposta de menor preço – a negociação prevista na Lei nº 
8.666/1993, art. 46, § 1º, inciso II, tendo como referência a Proposta de menor preço entre as 
licitantes classificadas; 
g) realizar procedimento idêntico, na falta de êxito na negociação mencionada na alínea 
precedente, sucessivamente com as demais licitantes classificadas, até a consecução de acordo 
para a contratação; 
h) declarar vencedoras do julgamento final das Propostas Técnica e de Preços as duas licitante 
mais bem classificadas na Proposta Técnica que tiverem apresentado a proposta de menor preço 
ou que concordarem em praticar o menor preço entre as propostas apresentadas pelas licitantes 
classificadas; 
i) informar que o resultado do julgamento da Proposta de Preço e do julgamento final das 
Propostas será publicado, com a indicação da ordem de classificação, abrindo-se prazo de 5 
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no art. 109, I, ‘a’, da Lei nº 
8.666/1993. 
 
 
14.2. Fica ressalvado que serão objeto de negociação apenas os preços sujeitos a valoração, 
integrantes da Planilha que constitui o Anexo III. Portanto, os percentuais da minuta de contrato 
(Anexo IV) corresponderão aos percentuais estabelecidos pelas próprias licitantes vencedoras 
em suas Propostas de Preços. 
 
15. Quarta Sessão 
15.1. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, 
tendo sido julgados os recursos interpostos, a Comissão Especial de Licitação convocará as 
licitantes, para participar da quarta sessão pública, com a seguinte pauta básica: 
a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de 
presença; 
b) receber e abrir os Invólucros nº 5, cujos documentos serão rubricados pelos membros da 
Comissão Especial de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes ou por comissão 
por eles indicada; 
c) analisar a conformidade dos Documentos de Habilitação com as condições estabelecidas 
neste Edital e na legislação em vigor; 
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d) colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame, os documentos 
integrantes dos Invólucros nº 5; 
e) informar: 
I) o resultado da habilitação; 
II) que o resultado da habilitação será publicado, com a indicação dos proponentes habilitados e 
inabilitados, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme 
disposto no art. 109, I, ‘a’ da Lei nº 8.666/1993; 
III) que será publicado o nome das licitantes vencedoras desta concorrência, caso não tenha sido 
interposto recurso na fase de habilitação, ou tenha havido a sua desistência ou, ainda, tenham 
sido julgados os recursos interpostos. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
16.1 Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Edital e 
dele decorrentes: 
a) Executar o objeto contratado, com elevada qualidade e no prazo estipulado. 
b)  Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto desta 
Licitação, de acordo com as especificações determinadas neste Edital e em seus Anexos. 
c) Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinentes, e se responsabilizar pelos 
danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, 
que praticar. 
d) Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os encargos 
trabalhistas previdenciários, sociais e comerciais, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, 
que forem devidos em decorrência do objeto desta Licitação. 
e) Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência ou imperícia por parte da 
empresa não serão pagos pelo Cremers. 
f) Apresentar, em até oito dias úteis após o pagamento das faturas, comprovante de quitação 
das mesmas. 
 
17. DAS PENALIDADES 
Em caso de inexecução total ou parcial do presente Contrato, a CONTRATADA estará sujeita às 
sanções e demais disposições dos art. 86 e 87 da Lei n º 8.666/93. 
As multas serão aplicadas da seguinte forma: 
a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, a contar do primeiro dia útil da data fixada para a 
entrega do serviço calculada sobre o valor do serviço em atraso, até o máximo de 10% (dez por 
cento); 
b) 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado do Contrato a ser firmado, cumulativa com as 
demais sanções, por infração a quaisquer outras de suas cláusulas. 
 
18. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
a) Findo o processo licitatório a licitante vencedora e o Cremers celebrarão contrato de prestação 
de serviço, nos moldes da minuta constante do Anexo V deste Edital. 
b) A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, 
para assinar o termo de contrato. 
c) Caso transcorra o prazo acima sem que o contrato tenha sido assinado, o Cremers poderá, a 
seu critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o 
contrato em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas com a primeira classificada. 
d) Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada se o Cremers 
tiver conhecimento de fato desabonador no tocante à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, conhecidos após o julgamento. 
e) Se ocorrer a desclassificação da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, o 
Cremers poderá convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificação ou revogar a 
concorrência. 
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f) O contrato para a execução dos serviços objeto deste Edital terá duração da data de sua 
assinatura até o prazo de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado, a critério do Cremers, 
mediante acordo entre as parte, por iguais e sucessivos períodos de 04 (quatro) meses, ao limite 
máximo de 60 (sessenta) meses. 
g) O Cremers poderá rescindir, a qualquer tempo, o contrato que vier a ser assinado, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada 
qualquer espécie de direito, nos casos previstos na Lei nº 8.666/93 e no contrato a ser firmado 
entre as partes. 
h) A rescisão do contrato acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial por parte do Cremers, a retenção dos créditos decorrentes do contrato, limitada ao 
valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste Edital e em lei, até a completa 
indenização dos danos. 
i) À contratada poderão ser aplicadas as sanções e penalidades previstas na Lei N º 8.666/93 e 
no contrato a ser firmado entre as partes. 
j) Será da responsabilidade de cada contratada o ônus resultante de quaisquer ações, 
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de 
seus empregados, prepostos ou contratados. 
k) Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais, inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com 
o cumprimento do presente Edital e do contrato que vier a ser assinado. 
l) A contratada deverá prestar esclarecimentos, ao Cremers, sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que as envolvam, independentemente de solicitação. 
m) A contratada só poderá divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto desta 
concorrência, que envolvam o nome do Cremers, se houver expressa autorização deste. 
n) É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente concorrência 
para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do Cremers. 
o) A contratada poderá contratar outras empresas, para a execução total ou parcial de alguns 
dos serviços de que trata esta concorrência, mediante anuência prévia, por escrito, do Cremers, 
ressaltando-se que a contratada permanecerá com todas as suas responsabilidades contratuais 
perante o Cremers. 
p) O Cremers realizará, mensalmente, avaliação da qualidade do atendimento, do nível técnico 
dos trabalhos e dos resultados concretos dos esforços de comunicação sugeridos pela contratada, 
e dos benefícios decorrentes.  
q) A avaliação será considerada para aquilatar a necessidade de solicitar à contratada que 
melhore a qualidade de serviços prestados; para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a 
qualquer tempo, rescindir os respectivos contratos, para fornecer, quando solicitado pela 
contratada, declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica 
em licitações públicas. Constituirão parte integrante do contrato a ser firmado, independentemente 
de transcrição, as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, os elementos 
apresentados pela licitante vencedora que tenham serviço de base para o julgamento desta 
concorrência. 
 
19. REMUNERAÇÃO E PAGAMENTOS 
a) A remuneração à contratada, pelos serviços prestados, será feita nos termos da Cláusula 
Oitava da minuta do termo de contrato, consoante os preços estabelecidos na Proposta de Preços 
que obteve a maior valoração. 
b) A forma e as condições de pagamento são as constantes da Cláusula Décima Primeira da 
minuta do termo de contrato. 
 
20. DISPOSIÇÕES FINAIS 
a) É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase 
desta concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
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do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originalmente da Proposta. 
b) A supervisão e a coordenação dos serviços objeto deste Edital, assim como o relacionamento 
com a contratada são atribuições da Cremers, conforme a CLÁUSULA SÉTIMA da minuta de 
contrato. 
c) Os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de atendimento (Proposta 
Técnica) deverão participar da elaboração dos serviços objeto deste Edital, admitida sua 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente 
aprovada pelo Cremers. 
d) É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou reservado que 
possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes. 
e) Não será causa de desclassificação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 
idoneidade das propostas técnica e financeira ou impeça seu entendimento. 
f) Para fins desta concorrência, o Briefing (Anexo I) atende às exigências do projeto básico a que 
se referem os art. 11 e 12 da Lei nº 8.666/93. 
g) É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a 
utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções 
legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93. 
h) Antes do aviso oficial do resultado desta Concorrência, não serão fornecidas, a ninguém, 
quaisquer informações referentes à adjudicação do objeto do contrato ou à análise, avaliação ou 
comparação entre as Propostas. 
i) À licitante inabilitada ou cuja proposta técnica (envelope 2 ou 3) for desclassificada terá 
devolvido(s) o(s) envelope(s) remanescente(s) devidamente fechado(s) e indevassável(is) na 
sessão de abertura do envelope subseqüente, caso não tenha comparecido o(s) envelope(s) lhe 
será(ão) encaminhado(s) mediante protocolo ou carta registrada, no prazo de até cinco dias a 
contar da data de abertura do envelope subseqüente. 
j) Com exceção daquelas apresentada pela licitante que vier a ser contratada, as peças 
integrantes dos quesitos Repertório e Relatos de Solução de Problemas de Comunicação serão 
devolvidas às respectivas licitantes, mediante protocolo ou carta registrada, no prazo de até cinco 
dias contados a partir da publicação da súmula do contrato no Diário Oficial. 
k) O Cremers poderá revogar a presente Concorrência por razões de interesse público, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
l) Antes de iniciada esta concorrência, a Cremers poderá, por motivo de interesse público, por 
sua iniciativa ou em conseqüência de solicitações de esclarecimentos, modificar este Edital e seus 
anexos, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento das Propostas. 
 
21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A dotação orçamentária a ser utilizada para a prestação do serviço objeto desta licitação será a 
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - Serviços de Publicidade Institucional. 
a)  O valor máximo para o específico atendimento do objeto deste procedimento licitatório é de 
R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), consoante previsão orçamentária. 
 
22. DO FORO 
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 
da Comarca Federal de Porto Alegre/RS. 
 

Porto Alegre, 26 de maio de 2014. 
 

 
Raul Antônio Ramos Vallandro 

Presidente da Comissão de Licitações 
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CONCORRÊNCIA N º 01/2014 
 

ANEXO I - BRIEFING 
 
 
  1. HISTÓRICO 
 
  Criados pelo Decreto-Lei n° 7.955 de 1945, os Conselhos Regionais de 
Medicina não se implantaram desde logo, devido à necessidade de definir-lhes as 
atribuições nos moldes de Conselhos de outras profissões.  
  O Conselho Regional de Medicina, embora criado em 1945, tem, 
rigorosamente, quatro décadas de existência, de vez que sua efetiva implantação, como 
moldada na Lei n° 3.268, só começou a efetivar-se ao longo de 1958. 
  À Lei n° 3.268 de 30 de setembro de 1957, publicada no Diário Oficial da 
União em 4 de outubro do mesmo ano,  seguiu-se o Decreto n° 44.045, de 19 de julho de 
1958, publicado no Diário Oficial da União no dia 25 desse mês, aprovando o regulamento 
do Conselho Federal e Conselhos Regionais. 
  Essa legislação criou o sistema numérico de inscrições que identifica o 
médico para o exercício da profissão. 
  O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul se 
estruturou, a partir da nova lei, no ano de 1958, embora tenha iniciado sua trajetória no 
Estado no ano de 1952.  
  Para a instalação dos regionais, o Conselho Federal de Medicina emitiu a 
Resolução n° 1, em 17 de dezembro de 1957, que tem como anexo o modelo de 
formulário para inscrição nos CRMs. 

A Lei 3.268/57, assinada pelo presidente Juscelino Kubitschek, oficializou os 
CRMs como autarquia federal com o poder e o dever de fiscalizar o exercício profissional 
dos médicos.  
 
  2. NATUREZA JURÍDICA  
 
  Os Conselhos de fiscalização do exercício profissional são definidos como 
autarquias federais, pois exercem atividade que, em princípio, seria do Estado. 
  Assim, a Lei 3268/57, que instituiu os Conselhos Federal e Regionais de 
Medicina, define-os como autarquias dotadas de autonomia administrativa e financeira 
(art. 1º), gozando de personalidade jurídica de direito público. 
  Em face disso, gozam das prerrogativas e dos deveres das entidades de 
direito público. O diferencial é que não recebem verbas públicas, mas contribuições 
obrigatórias dos profissionais, cujo registro é imprescindível para o exercício da profissão. 
  Legislação posterior – Lei 6839/80 – determinou que também as pessoas 
jurídicas que exerçam atividades profissionais – no caso atividade médica – devessem 
registrar-se nos Conselhos, para efeito da fiscalização do exercício da atividade médica e 
das condições desse exercício (hospitais, clínicas, etc.). 
  Posteriormente, ainda, foi tornado obrigatório o registro das empresas que 
se dedicam a planos de saúde – Lei 9.656/1998. 
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  3. CONSELHEIROS 
   
  O Corpo de Conselheiros será composto de membro efetivos e suplentes, 
eleitos de acordo com as instruções aprovadas em Resolução do Conselho Federal de 
Medicina, exercendo o mandato pelo prazo de cinco (05) anos, devendo ter domicílio no 
Estado do Rio Grande do Sul.  
O Cremers tem sua gestão representada pelo Presidente e Diretoria. 
 
  4. CONTEXTO GERAL 
 
  O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - 
Cremers é uma autarquia pública federal, criada pela Lei 3.268, de 1957, com o fim de ser 
o órgão supervisor da ética profissional e, ao mesmo tempo, ser o órgão julgador e 
disciplinador da classe médica, cabendo-lhe zelar e trabalhar por todos os meios ao seu 
alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da 
profissão e dos que a exercem legalmente. 
  A sede do Cremers situa-se hoje em Porto Alegre, na Av. Princesa Isabel, 
921, contando com um quadro de 70 (setenta) servidores,. 
  No interior do estado atua mediante a ação de 28 (vinte e oito) delegacias 
seccionais, sendo que 21 (vinte e uma) delas possuem sede, com as demais 
representadas pelo Delegado Seccional. 
 
  5. A QUESTÃO ESPECÍFICA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
  Diante de uma nova realidade criada a partir de um crescente número de 
faculdades de medicina no Estado e no País, que formam médicos mais do que necessita 
a sociedade, o Cremers intensifica esforços para buscar a valorização do trabalho 
médico. 
  A retomada de lutas pela categoria incluirá a campanha contra a abertura de 
novos cursos de medicina, a implantação da CBHPM e a aprovação da Lei do Ato 
Médico. 

A exigência de revalidação de diplomas para médicos formados no exterior, 
reajuste nas tabelas de procedimentos do SUS e um plano de carreira para os médicos 
deste sistema e combate ao exercício ilegal da medicina também são pontos importantes 
na estratégia de ações do Cremers. 

A contratualização, atrelada à superlotação das emergências é a mais 
recente preocupação dos Conselhos de Medicina com relação às prerrogativas da 
profissão médica.  

O plano de comunicação terá de levar em conta que o Cremers preocupa-se 
com o segmento representado pelo jovem médico, buscando a sua valorização e 
qualificação para o mercado de trabalho. 

O plano de comunicação terá como proposta ainda fixar na opinião pública a 
importância da instituição no contexto social. Para isso haverá que pautar sua visibilidade 
na mídia em programas de conteúdo editorial, além das formas usuais de comunicação 
ao grande público e à comunidade médica.   
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 
 
ANEXO II 
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
A Empresa ..................................., neste ato representada por seu sócio-
gerente/presidente/diretor ............................ credencia o ................................, conferindo-
lhe todos os poderes gerais necessários à prática de quaisquer atos relacionados com a 
Concorrência nº 01/214, assim como os poderes específicos para rubricar toda a 
documentação e as propostas, emitir declarações, apresentar reclamações, impugnações 
ou recursos, desistir de prazos recursais, e assinar atas. 
 
(Local e data) 
 
 
 
 
Assinatura do Proponente (devidamente identificado por carimbo, datilografia ou digitação 
do nome e da qualificação). 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 
 
 
ANEXO III 
Planilha de Preços Sujeitos a Valoração 
 
PLANILHA DE PREÇOS SUJEITOS A VALORAÇÃO 
 
Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos a seguinte política de preços para 
os serviços descritos: 
a) desconto a ser concedido ao Cremers, sobre os custos internos, baseado na tabela de 

preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Rio Grande do Sul de 
: _______% (____________ por cento); 

b) honorários, a serem cobrados do Cremers, incidentes sobre os custos  comprovados 
de serviços de terceiros, referentes à elaboração de peças e materiais cuja distribuição 
não nos proporcione o desconto de agência a ser concedido pelos veículos de 
divulgação: __________% (______________ por cento); 

c) honorários, a serem cobrados do Cremers, incidentes sobre os custos comprovados 
de serviços de terceiros, referentes à elaboração de peças e materiais cuja distribuição 
nos proporcione o desconto de agência a ser concedido pelos veículos de divulgação, 
bem como sobre os custos comprovados de outros serviços, cuja produção seja 
incumbida a terceiros, sob nossa supervisão: _______% (__________________ por 
cento); 

d) declaramos também que, na vigência do contrato, do desconto de agência a que 
fazemos jus, à base de um percentual bruto de 20% (vinte por cento) dos preços de 
tabela ou dos preços acertados para veiculação, a ser concedido pelos veículos de 
comunicação de publicidade legal, repassaremos ao Cremers, sob a forma de 
desconto __________%(____________ por cento) e permaneceremos com os 
restantes _______%(_________________ por cento). 

 
 
 
 
 
........................................ - .............. de ................................ de 2014 
 
 
 

________________________________________ 
Representante legal 
(nome da licitante) 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 
 
ANEXO IV 
 
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 
 
A Empresa ..................................., neste ato representada por seu sócio-
gerente/presidente/diretor ............................ DECLARA não estar impedida de licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 
 
(Local e data) 
 
 
 
 
Assinatura do Proponente (devidamente identificado por carimbo, datilografia ou digitação 
do nome e da qualificação). 
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ANEXO V- MINUTA DO CONTRATO DE CONCORRÊNCIA  PÚBLICA Nº 01/2014  
 

 
Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de publicidade institucional, para o Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
PROCESSO N º CP 
CONTRATO N º CP 

 
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito 
público interno, neste ato representado por seu Presidente DR. FERNANDO WEBER MATOS, 
brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade n.º, CPF n.º, doravante denominado 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa, estabelecida na cidade de XXX, Inscrita no CNPJ 
XXXXX neste ato representada pelo Sr. XXX  brasileiro, casado, residente e domiciliado em XXXX  
Cédula de Identidade n.º XXXX, inscrito no CPF n.º XXXXX, daqui por diante simplesmente 
designada CONTRATADA, celebram o presente Contrato para prestação de serviços de 
publicidade, a serem realizados na forma de execução indireta, em regime de empreitada por 
preço unitário, que foi procedido da Concorrência Pública 01/2014. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS 
 
O presente Contrato reger-se-á pelas disposições da Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas 
pela Lei 8.883/94, Lei nº 4.680/65, Lei nº. 12.232/2010, Decretos nº 57.690/66 e 2.262/97 e 
legislação pertinente. Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste Contrato e a 
ele se integram em todas as cláusulas termos e condições aqui não expressamente alterados o 
Edital da Concorrência nº 01/2014 e seus anexos, bem como as Propostas Técnica e Financeira 
apresentadas pela ora CONTRATADA, por tudo obrigando-se as partes, em todos os dizeres. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
 
Constitui objeto deste Contrato contratação de 01 (uma) agência de publicidade e propaganda, 
para serviços de planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação, controle e 
acompanhamento de campanhas e peças publicitárias institucionais, de logotipos e de outros 
elementos de propaganda visual, inclusive Internet, e outras ações necessárias à execução da 
política institucional de comunicação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
 
O contrato para a execução dos serviços objeto deste Edital terá duração da data de sua 
assinatura por  04(quatro) meses, podendo ser prorrogado, a critério do Cremers, mediante 
acordo entre as parte, por iguais e sucessivos períodos de 04 (quatro meses), ao limite máximo de 
60 (sessenta) meses. 
A CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo, por aditamento acordado entre as 
partes, por iguais e sucessivos períodos, observado o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93 e 
suas alterações, condicionado a existência de recursos orçamentários, inclusive com a 
possibilidade de variação a maior ou a menor dos recursos alocados, conforme disponibilidade 
orçamentária. 
 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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1. A previsão orçamentária para execução dos serviços contratados, é de, no mínimo, R$ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. As despesas necessárias à consecução do objeto deste Contrato, durante o exercício de 
2014, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do Orçamento da 
CONTRATANTE: 6.2.2.1.1.33.90.39.043 - Serviços de Publicidade Institucional. 

3. Se o presente Contrato for prorrogado, nos próximos exercícios a CONTRATANTE 
consignará em seu orçamento as dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos 
previstos. 

4. A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da 
verba prevista. 

5. Caso venha a ser suplementada a verba orçamentária de que trata o presente Contrato, os 
valores adicionais passarão a integrar o presente Contrato, independentemente de 
aditamento. 

 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato ou dele 
decorrentes: 

1. Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade. 
2. Realizar, com seus próprios recursos e/ou mediante a contratação de terceiros, todos os 

serviços relacionados com o objeto deste Contrato, de acordo com as especificações 
estipuladas pela CONTRATANTE. 

3. Centralizar o comando da publicidade da CONTRATANTE em Porto Alegre – RS, onde, 
para esse fim, manterá escritório. A seu critério, a CONTRATADA poderá utilizar-se de sua 
matriz ou de seus representantes em outros estados ou para serviços de criação e de 
produção ou outros complementares ou acessórios que venham a ser necessários, desde 
que garantidas as condições previamente acordadas. 

4. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de atendimento 
(Proposta Técnica da Concorrência que deu origem a este ajuste) na elaboração dos 
serviços objeto deste Contrato, admitida sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE. 

5. Não terceirizar a execução e o acompanhamento de serviços de profissionais 
indispensáveis ao funcionamento da CONTRATADA. 

6. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a 
terceiros e transferir integralmente, à CONTRATANTE descontos especiais (além dos 
normais, previstos em tabelas), reaplicações e prazos especiais de pagamento. O 
desconto de antecipação de pagamento será igualmente transferido à CONTRATANTE, 
caso esta venha a saldar compromisso antes do prazo estipulado. 

7. Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no mínimo, três 
propostas, devendo os orçamentos ser apresentados na forma aberta e detalhada com a 
indicação da mais adequada para sua execução. Se não houver possibilidade de obter três 
propostas, a CONTRATADA deve apresentar as justificativas pertinentes, por escrito. 

8. Obter a aprovação prévia da CONTRATANTE, por escrito, para assumir despesas de 
produção, veiculação e  qualquer outra relacionada com este Contrato. Nesses casos, a 
CONTRATADA, permanece com todas as suas responsabilidades contratuais perante a 
CONTRATANTE. 

9. A contratação de serviços ou compra de material de empresas em que a CONTRATADA 
ou seus funcionários tenham, direta ou indiretamente participação societária, ou qualquer 
vínculo comercial, somente poderá ser realizada após comunicar à CONTRATANTE esse 
vínculo e obter sua aprovação. 

10. Fornecer, após a respectiva aprovação do serviço pela CONTRATANTE e conforme a 
peça produzida, o seguinte material para arquivo: Filme, Cine VT e VT, jingles, (spots e 
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trilhas), peças gráficas, CDs Rom, ou outro meio de armazenamento, conforme o caso, 
além de fornecer todo o material bruto e original produzido em decorrência deste Contrato. 

11. Quando houver a produção de peça eletrônica para a Entidade, deverá a CONTRATADA 
apresentar o CPB (Certificado de Produto Brasileiro). 

12. Orientar a produção e a impressão das peças gráficas (folhetos, cartazes,mala-direta,etc.) 
aprovadas pela CONTRATANTE. 

13. No caso de necessidade de segunda tiragem, a CONTRATANTE poderá, a seu critério, 
optar pela contratação junto a terceiros, sob sua própria orientação. 

14. A quantidade de material a ser utilizado na veiculação só será definida após a aprovação 
da mídia pela CONTRATANTE e sua reprodução dar-se-á a partir da aprovação das 
peças. 

15. Entregar à CONTRATANTE, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente, um relatório das 
despesas de produção e veiculação autorizadas no mês anterior e um relatório dos 
serviços em andamento, estes com os dados mais relevantes para uma avaliação de seu 
estágio. 

16. Registrar em Relatório 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 ambas tornem as providências necessárias ao 
desempenho de suas tarefas e responsabilidades. Esses relatórios deverão ser enviados 
pela CONTRATADA à CONTRATANTE até o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a 
realização do contrato. Se houver incorreção no registro dos assuntos tratados, a 
CONTRATANTE solicitará a necessária correção, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
a contar da data do recebimento do respectivo relatório. 

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 terceiros e os honorários da 
CONTRATADA pelos serviços realizados até a data dessas ocorrências, desde que não 
causadas pela própria CONTRATADA. 

18. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste Contrato, que 
envolvam o nome da CONTRATANTE, mediante sua prévia e expressa autorização. 

19. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação. 

20. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
concorrência que deu origem a este ajuste. 

21. 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. 

22. Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus empregados e, quando for o caso, 
com relação aos empregados de terceiros contratados. 

23. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência 
do objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, 
encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas 
que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado. 

24. 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. 

25. Apresentar, quando solicitada pela CONTRATANTE, a comprovação de estarem sendo 
satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais. 

26. 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. A infração a este dispositivo implicará na rescisão imediata deste 
Contrato e sujeitará a CONTRATADA as penas da lei nº 9.279, de 14/05/96, e às 
indenizações das perdas e danos previstos na legislação ordinária. 
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27. Responder perante a CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução dos serviços de sua 
responsabilidade, na veiculação de publicidade ou por erro seu em quaisquer serviços 
objeto deste Contrato. 

28. 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. 

29. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 
relacionadas com o cumprimento do presente Contrato. 

30. A contratação de empregados pela CONTRATADA é de sua inteira responsabilidade, e se 
houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA adotará as 
providências necessárias no sentido de preservar a CONTRATANTE e de mantê-la a salvo 
de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza e, não o 
conseguindo, se houver condenação, reembolsará a CONTRATANTE das importâncias 
que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogável de 10(dez) dias úteis 
a contar da data do efetivo pagamento. 

31. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de 
proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, 
relacionadas com os serviços objeto deste Contrato. 

32. Manter durante o período contratual, na sede da CONTRATANTE, pessoal da área de 
atendimento da CONTRATADA, por 06 (seis) horas diárias. 

 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste Contrato ou dele 
decorrentes: 

1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA. 
2. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, 

excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser 
confirmados, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, considerando-se, 
para tanto, o horário de expediente da CONTRATANTE. 

3. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que 
se fizerem necessárias à execução dos serviços. 

4. Proporcionar condições para a boa execução dos serviços. 
5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento deste Contrato. 
6. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO 
 

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. 

2. A fiscalização dos serviços será exercida pela Diretoria, ou a quem ela delegar, da 
CONTRATANTE, que terá poderes entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as 
irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste 
Contrato. 
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3. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 
responsabilidade quanto a sua perfeita execução. 

4. A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a aprovação 
formal da CONTRATANTE. 

5. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo 
de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE. 

6. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer serviço, incluído 
o de veiculação considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja refeito ou reparado, 
a suas expensas e nos prazos estipulados pela fiscalização. 

7. A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus contratados não a 
desobrigará de sua responsabilidade quanto a perfeita execução dos serviços contratados. 

8. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidade ou 
falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste Contrato. 

9. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações, propiciando o 
acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às 
observações  e exigências apresentadas pela fiscalização. 

10. 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. 

11. À CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste 
Contrato, juntamente com representante credenciado pela CONTRATADA. 

12. A CONTRATANTE realizará mensalmente, avaliação da qualidade do atendimento, do 
nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos esforços de comunicação 
sugeridos pela CONTRATADA, da diversificação dos serviços prestados e dos benefícios 
decorrentes da política de preços por ela praticada. 

13. A avaliação mensal será considerada pela CONTRATANTE para aquilatar a necessidade 
de solicitar a CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados; para decidir 
sobre a conveniência de renovar ou a qualquer tempo, rescindir o presente Contrato; para 
fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho, a 
fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas. 

 
CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO 
 
Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma: 

1. Honorários de 15 % (quinze por cento) incidentes sobre os custos comprovados e 
previamente autorizados de serviços de terceiros, referentes à elaboração de peças e 
materiais cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência a ser concedido 
pelos veículos de divulgação, de que trata o item 9.1. Esses honorários serão 
calculados sobre o preço líquido, assim entendido o preço efetivamente faturado dele 
excluído o valor dos impostos. 

2. Honorários de 10 % (dez por cento) incidentes sobre os custos comprovados e 
previamente autorizados de serviços de terceiros, referentes à elaboração de peças e 
materiais cuja distribuição lhe proporcione o desconto de agência a ser concedido 
pelos veículos de divulgação, de que trata o item 9.1. Esses honorários serão 
calculados sobre o preço líquido, assim entendido o preço efetivamente faturado, dele 
excluído o valor dos impostos. 

3. 100 % (cem por cento) dos valores previstos na tabela de preços do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado do Rio Grande do Sul, a título de ressarcimento 
dos custos internos dos trabalhos realizados pela própria CONTRATADA. 

4. Os layouts reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA. 
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5. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, o percentual 
máximo sobre o cachê original a ser pago pela CONTRATANTE, a atores, modelos e 
locutores, pelos direitos de uso de imagem e som de voz, será de 30% (trinta por 
cento). O valor inicialmente contratado será corrigido com base na variação do Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP/DI), da Fundação Getúlio Vargas, 
desde que decorrido pelo menos 01 (um) ano da cessão original dos direitos. 

6. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente pactuado, o percentual 
máximo sobre o valor original de direitos autorais de obras consagradas incorporadas a 
peças a ser pago pela CONTRATANTE, aos detentores desses direitos, será de 30% 
(trinta por cento). O valor inicialmente contratado será corrigido com base na variação 
do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP/DI), da Fundação Getúlio 
Vargas, desde que decorrido pelo menos 01 (um) ano da cessão original de direitos. 

7. Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA ou de seus 
representantes serão de sua exclusiva responsabilidade. 

8. A CONTRATADA não fará jus à remuneração ou desconto de agência quando da 
utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a esta tenham sido eventualmente 
concedidos por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária pertinente a este 
Contrato. 

9. A CONTRATADA não fará jus a remuneração a título de custos internos nos serviços 
de publicidade legal. 

10. A execução e acompanhamento de serviços de profissionais indispensáveis ao 
funcionamento da CONTRATADA não poderão ser terceirizados. 

 
CLÁUSULA NONA – DESCONTO DE AGÊNCIAS 
 

1. A CONTRATADA fará jus ao desconto de agência à base de um percentual bruto de 
20% (vinte por cento) dos preços de tabela ou dos preços acertados para veiculação, 
prevalecendo sempre o menor dos dois, a ser concedido pelos veículos de 
comunicação, em conformidade com o art. 11 da lei n º 4.680/65 e com o art. 11 do 
Regulamento da Lei n º 4.680/65, aprovado pelo Decreto nº 57.690/66 e Acordo de 
Auto-Regulamentação Comercial de Publicidade.  

2. Sobre o valor das faturas de serviços de veiculação que tenham sido contemplados 
com o “desconto de agência” não incidirão os “honorários” sobre os serviços e os 
suprimentos externos contratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS AUTORAIS 
 

1. A CONTRATADA cede à CONTRATANTE, de forma total e definitiva, os direitos 
patrimoniais de uso das idéias (incluídos os estudos, análises e planos), peças 
(material gráfico, eletrônico e multimídia), softwares, CDs, imagens brutas em filme ou 
VT, composições, arranjos, execução de trilha sonora, animação, pantomima, 
publicações editoriais e quaisquer outras modalidades de publicidade existentes ou 
que venham a ser inventadas, concebidos, criados e produzidos em decorrência deste 
Contrato. A CONTRATADA não cobrará, por essa cessão, nenhuma remuneração 
adicional ou especial, mesmo após a vigência deste Contrato, por  tempo 
indeterminado. 

2. A CONTRATANTE poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos diretamente ou através 
de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência deste Contrato e mesmo 
após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus perante a 
CONTRATADA. 
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3. A CONTRATADA assumirá o compromisso de fazer por escrito a contratação de 
terceiros para a produção de peças e campanhas e a prestação de outros serviços, 
onde deverá explicitar a cessão total e definitiva de uso das peças e do material bruto. 

4. A CONTRATANTE considerará como já incluída no custo de produção qualquer 
remuneração devida a terceiros em decorrência da cessão de direitos, por tempo 
ilimitado, total e definitiva. 

5. A CONTRATADA se compromete a fazer constar, em destaque, em todos os 
orçamentos de produção de peças, os custos dos cachês, os de cessão de direito de 
uso de obra(s) consagradas incorporadas à peça e os de cessão dos demais direitos. 

6. A CONTRATADA assume o compromisso de sempre negociar as melhores condições 
de preço, até os percentuais máximos constantes nos itens 8.5 e 8.6 para os direitos 
de imagem e som de voz  (atores, modelos e locutores) e sobre obras consagradas, 
nos casos de reutilizações de peças publicitárias da CONTRATANTE. 

 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

1. Os documentos de cobrança da CONTRATADA, compostos de uma via da Nota Fiscal 
– Fatura ou de Fatura com a respectiva Nota Fiscal, e a primeira via do documento 
fiscal do fornecedor com o comprovante do respectivo serviço, serão liquidados, salvo 
em casos prévia e expressamente autorizados pela CONTRATANTE, mediante 
apresentação de nota fiscal atestada pela Gerência Administrativa do Cremers, ou a 
quem a Presidência delegar, acompanhada de comprovantes de mídia e cópia das 
notas fiscais faturadas pelos veículos. 

2. Veiculação: em até 10 (dez) dias após o mês de veiculação; mediante apresentação 
dos documentos de cobrança, tabelas de preços dos veículos e respectivos 
comprovantes de veiculação, após a aceitação dos serviços e atestada a sua 
realização. 

3. Produção: até 10 (dez) dias após o mês de produção; mediante apresentação dos 
documentos de cobrança, demonstrativos de despesas e respectivos comprovantes, 
após a aceitação dos serviços e atestada a sua realização. 

4. Outros serviços de terceiros: mediante a entrega dos serviços solicitados, dos 
documentos de cobrança e respectivos comprovantes, os vencimentos previamente 
ajustados com a CONTRATANTE, após a aceitação dos serviços e atestada a sua 
realização. 

5. Os documentos de cobrança e demais documentos necessários ao reembolso de 
despesas deverão ser encaminhados à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 
10 (dez) dias da data do vencimento, dos quais deverão constar a menção a este 
Contrato. 

6. Antes da efetivação dos pagamentos, a CONTRATADA deverá apresentar Certificado 
de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social – CND certidões de 
regularidade expedidas por órgãos da Secretaria da Receita Federal. 

7. Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, a 
CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou 
aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. 

8. Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

9. A falta de pagamento, pela CONTRATANTE, sem justa causa, nos prazos previstos 
acarretará correção do valor faturado, calculada “pro rata die” desde o dia de seu 
vencimento até a data de seu efetivo pagamento, com base na variação do Índice 
Geral de Preços / Mercado (IGPM) – da Fundação Getúlio Vargas. 
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10. A CONTRATANTE não pagará nenhum acréscimo por atraso de pagamento 
decorrente de fornecimento de serviços, por parte da CONTRATADA, com ausência 
total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer 
cláusulas constantes do Contrato. 

11. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, 
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou 
não instituições financeiras. 

12. Os pagamentos a terceiros por serviços prestados, incluídos os de veiculação, serão 
efetuados pela CONTRATADA, nos prazos e condições previamente aprovados pela 
CONTRATANTE e expressos pelos fornecedores em seus documentos fiscais. 

13. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela CONTRATADA, de prazos de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade. 

14. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE os originais dos respectivos 
documentos fiscais que comprovem os pagamentos feitos a terceiros, em até 08 (oito) 
dias úteis após sua realização, condição para que haja o pagamento das demais com 
vencimentos subseqüentes. 

15. A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme dispõe o art. 64 da Lei nº 9.430 de 
27.12.96 e outras que a Lei impõe. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Em caso de inexecução total ou parcial do presente Contrato, a CONTRATADA estará 

sujeita às sanções e demais disposições dos art. 86 e 87 da Lei n º 8.666/93. 
2. As multas serão aplicadas da seguinte forma: 

a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, a contar do primeiro dia útil da data fixada 
para a entrega do serviço, calculada sobre o valor do serviço em atraso, até o 
máximo de 10% (dez por cento); 

b) 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado deste Contrato, cumulativa com as 
demais sanções, por infração a quaisquer outras de suas cláusulas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 
 

1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78 e 
nas formas estabelecidas no art. 79, todos da Lei n º 8.666/93. 

2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será 
cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente Contrato. 

3. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras agências de 
propaganda, caberá à CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente Contrato. 

4. A rescisão por algum dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93, não dará à 
CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial. 

5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste 
Contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste 
ajuste, até a completa indenização dos danos. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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1. A CONTRATADA guiar-se-á pelo Código de Ética dos profissionais de propaganda e 
pelas normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade e promoção que 
estejam de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e demais leis vigentes, a 
moral e os bons costumes. 

2. A CONTRATANTE providenciará a publicação da súmula deste Contrato e de seus 
eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União, a suas expensas, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei n º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
 
Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Porto Alegre (RS) para dirimir todas as questões oriundas 
do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes. 
 
 

Porto Alegre, XXX de XXX de 2014. 
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MAPA DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 
EXAMINADOR:  

 
EMPRESA:  

 

ITENS TÉCNICOS DO EDITAL PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

PONTUAÇÃO 
RECEBIDA JUSTIFICATIVAS 

5.4.1. Pontuação    

A) Capacidade de atendimento 10   

B) Repertório 10   

C) Relato de Soluções de Problemas de Comunicação 10   

D) Plano de Comunicação    

d1) Raciocínio básico 10   

d2) Estratégia de Comunicação Publicitária 10   

d3) Idéia criativa 40   

d4) Estratégia de mídia 10   

SOMAS 100   
 
Observações:  

 
 
 

VISTO 
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