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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2022 

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC), Autarquia Municipal, torna público a 
quem possa interessar que, por determinação de seu Diretor e, de conformidade com o processo de 

compra e/ou serviço nº 93/2022, encontra-se aberta a licitação na modalidade Concorrência nº 
1/2022, a qual será processada sob o regime de execução indireta, sendo a licitação do tipo Melhor 

Técnica e Preço, para a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de 

agência de propaganda. 
 

Esta licitação e a contratação dela decorrente subordinam-se às disposições da Lei nº 12.232/2010, 
da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 4.680/1965, bem como às normas estabelecidas no presente Edital 

e demais especificações anexas. Aplicam-se também a esta Concorrência o Decreto nº 57.690/1966, 
o Decreto nº 4.563/2002 e os demais normativos correlatos ao objeto licitado. 

 
Os Invólucros de documentos e propostas deverão ser entregues na Seção de Compras e 

Contratos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, nesta cidade, 

impreterivelmente até às 9h (nove horas) do dia 18 de agosto de 2022. 

 

Os procedimentos de abertura da licitação serão iniciados no dia e horário acima mencionados. 

 

1.0. DO OBJETO 

 

1.1. Esta concorrência tem por objeto a contratação de 1 (uma) empresa especializada em 
Prestação de Serviços de Publicidade, destinados à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 

- FDSBC, que possibilitem a prestação de serviços publicitários, na elaboração de projetos e 
campanhas para a FDSBC, compreendendo o estudo, a pesquisa, a concepção, a produção, a 

elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de mídias publicitárias, o desenvolvimento e a 
execução de ações promocionais e de outras ações destinadas a complementar os esforços de 

comunicação publicitária. 

 
1.1.1. Considera-se, para fins desta licitação, como serviços de publicidade o conjunto de 

atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da 

execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação. 
 

1.1.2. - Na contratação de serviços de publicidade, poderão ser incluídos como atividades 
complementares os serviços especializados pertinentes: 

 

a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração 
de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão 

difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, 

respeitado o disposto no item 1.1.4 deste Edital; 
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b) à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; 

 

c) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em 
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações 

publicitárias. 

 

1.1.3. Os contratos de serviços de publicidade terão por objeto somente as atividades previstas 

nos itens 1.1.1 e 1.1.2, vedada à inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de 

assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a 
realização de eventos festivos de qualquer natureza, as quais serão contratadas por meio de 

procedimentos licitatórios próprios, respeitado o disposto na legislação em vigor. 
 

1.1.4. As pesquisas e avaliações previstas na letra “a” do subitem 1.1.2 terão a finalidade 

específica de aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação e de possibilitar a 
mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas em decorrência da execução do 

Contrato. 
 

1.1.5. É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações de matéria estranha ou que não guarde 
pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto do Contrato de Prestação de Serviços 

de Publicidade. 
 

1.1.6. - A agência de propaganda e publicidade contratada nos termos deste Edital só poderá 

reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos de divulgação, por conta e por ordem 
da FDSBC, se previamente os identificar e tiver sido expressamente autorizada. 

 
1.1.7. A presente contratação obedecerá às disposições específicas contidas na Lei Federal n° 

12.232, de 29 de abril de 2010, na Lei Federal nº 4.680, de 18 de junho de 1965, no Decreto 
Federal nº 57.690, de 01 de fevereiro de 1966, com as alterações do Decreto nº 4.563, de 31 de 

dezembro de 2002, e nas Normas-Padrão para Prestação de Serviços de Comunicação pelas 
Agências de Propaganda e Publicidade e Veículos de Comunicação e suas Recíprocas Relações 

vigentes, Código de Ética dos Profissionais de Propaganda e suas alterações, Conselho Executivo das 

Normas Padrão vigente, bem como Código de Auto-Regulamentação Publicitária.  
 

1.1.8. Estão excluídos do objeto de que trata a presente licitação os serviços de publicação de 
Editais, extratos de Contrato e outras publicações legais. 

 

2.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar desta Concorrência Agências de Propaganda que atenderem às condições 
deste Edital e apresentarem os documentos nele exigidos. 

2.2. A participação na presente Concorrência implica, tacitamente, para a licitante: a confirmação 

de que recebeu da FDSBC o invólucro padronizado previsto na letra “a” do subitem 2.1.1 deste 
Edital e todas as informações necessárias para viabilizar sua participação no certame; a aceitação 
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plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e seus 

anexos; a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

processo. 

2.3. A licitante assumirá todos os custos para a elaboração e apresentação de sua Proposta 
Técnica, de sua Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação exigidos nesta Concorrência, 

não sendo a FDSBC, em nenhum caso, responsabilizada por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do presente processo licitatório. 

2.4. Os documentos necessários para participação nesta licitação deverão estar contidos em 05 

(cinco) invólucros fechados, e deverão ser apresentados da seguinte forma: 

 
2.1.1 A Proposta Técnica deverá ser acondicionada em três invólucros distintos: 

 
a) INVÓLUCRO Nº 1 - Plano de Comunicação Publicitária – Via NÃO Identificada 

 
2.1.1.1 No Invólucro nº 1, padronizado, que será fornecido pela FDSBC, deverá estar 

acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada. 
 

2.1.1.1.1 O Invólucro nº 1 será fornecido pela FDSBC, mediante solicitação formalizada à 

Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo – CJL/FD, 
de Segunda a Sexta-Feira, das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas, acessível pela Seção de 

Compras e Contratos (SFD-109) da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, atualmente 
com entrada pela Rua Barentz, na altura do nº 78, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP. O 

Invólucro nº 1 deverá ser retirado por portador da empresa, mediante recibo do qual deverá 
constar: Razão Social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. O portador deverá trazer o referido recibo 

em duas vias, do qual uma via ficará de posse da FDSBC e outra restituída ao portador. 
 

2.1.1.1.2 O Invólucro nº 1 deverá estar fechado e sem rubrica. 

 
2.1.1.1.3 O Invólucro nº 1, Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária – Via NÃO 

Identificada (Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de 
Mídia e Não Mídia), assim como os documentos nele contidos, não poderão ter nenhuma marca, 

sinal, informação, palavra, etiqueta identificação ou qualquer elemento que possibilite detectar a 
proponente, nem poderá estar danificado ou deformado, para preservar – até a abertura do 

Invólucro nº 2 – o sigilo quanto à autoria do Plano de Comunicação Publicitária. 
 

2.1.1.1.4 O descumprimento do quanto previsto no subitem 2.1.1.1.3 implicará a desclassificação 

da licitante, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 12.232/2010. 
 

2.1.1.1.5 A Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária – Via NÃO Identificada 
(Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não 

Mídia) deverá ser apresentada em 2 (duas) vias. 

 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 93/2022  

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650  
Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

4 

2.1.1.1.6 A Mesa Receptora só aceitará o Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 

Identificada que estiver acondicionado no Invólucro nº 1 fornecido obrigatoriamente pela FDSBC, a 
pedido da licitante interessada na presente licitação, observadas as condições do subitem 2.1.1.1.3. 

 

b) INVÓLUCRO Nº 2 - Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada 

 

2.1.1.2 O exterior do Invólucro nº 2 deverá ser identificado com as seguintes informações 
obrigatórias:  

 

INVÓLUCRO Nº 2 

Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada. 
(Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária e Estratégia de Mídia e Não 

Mídia).  

Nome empresarial e CNPJ da licitante 
Concorrência nº 1/2022 

 

2.1.1.3  Invólucro nº 2 será providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem 

adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que 
trata, até sua abertura. 

 
2.1.1.3.1 O Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, sem a Idéia Criativa, deverá 

constituir-se em uma 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. 

 
2.1.1.3.2 O Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, sem a Idéia Criativa deverá ser 

apresentado em 2 (duas) vias. 
 

c) INVÓLUCRO Nº 3 - Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de 
Problemas de Comunicação 

 

2.1.1.4 O exterior do Invólucro nº 3 deverá ser identificado com as seguintes informações 
obrigatórias: 

 

INVÓLUCRO Nº 3 

 

Proposta Técnica: Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação. 

Nome empresarial e CNPJ da licitante.  
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Concorrência nº 1/2022 

 

2.1.1.5 O Invólucro nº 3 será providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem 

adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que 
trata, até sua abertura. 

 

2.1.1.5.1 O Invólucro nº 3 e os documentos nele acondicionados (Capacidade de Atendimento, 
Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação) não poderão ter informação, 

marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária 
- Via Não Identificada (Invólucro nº 1) e que permita identificar a autoria deste antes da abertura do 

Invólucro nº 2. 

 

2.1.1.5.2 A Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação deverá ser apresentada em 2 (duas) vias. 

 
d) INVÓLUCRO Nº 4 - Proposta de Preços 

 

2.1.1.6 O exterior do Invólucro nº 4 deverá ser identificado com as seguintes informações 

obrigatórias: 

 

INVÓLUCRO Nº 4 

Proposta de Preços 

Nome empresarial e CNPJ da licitante  

Concorrência nº 1/2022 

 

2.1.1.7 O Invólucro nº 4 será providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem 

adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que 

trata, até sua abertura. 

 

2.1.1.7.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel que identifique a licitante, ter suas 

páginas numeradas sequencialmente e ser redigida em língua portuguesa – salvo quanto a 

expressões técnicas de uso corrente –, com clareza, sem emendas ou rasuras. A Proposta deverá 
ser datada e assinada, com observância às condições constantes dos subitens 5.2 e 5.3 deste Edital, 

por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, 
devidamente identificado.  
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e) INVÓLUCRO N° 5 - Documentos de Habilitação 

 

2.1.1.8 Os Documentos de Habilitação deverão ser acondicionados no INVÓLUCRO Nº 5 e deverão 

ser apresentados pelas empresas classificadas, conforme subitem 3.12 deste Edital, cuja 
embalagem deverá conter as seguintes informações obrigatórias:  

 

INVÓLUCRO Nº 5 

Documentos de Habilitação 

Nome empresarial e CNPJ da licitante  

Concorrência nº 1/2022 

 

2.1.1.8.1 O Invólucro nº 5 será providenciado pela licitante e poderá ser constituído de embalagem 

adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que 
trata, até sua abertura. 

 
2.2. CREDENCIAMENTO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.2.1. No ato da entrega dos invólucros das Propostas Técnica e de Preços, o representante da 

licitante apresentará à Mesa Receptora o documento que o credencia a participar deste certame, 
juntamente com seu documento de identidade de fé pública. 

 
2.2.2. Os documentos mencionados no subitem 2.2.1 deste Edital deverão ser apresentados fora 

dos invólucros que contêm as Propostas Técnica e de Preços e comporão os autos do processo 
licitatório. 
 

2.2.3. Quando a representação for exercida, na forma de seus atos de constituição, por sócio ou 

dirigente, o documento de credenciamento consistirá, respectivamente, em cópia do ato que 

estabelece a prova de representação da empresa, onde conste o nome do sócio e os poderes para 
representá-la, ou cópia da ata da assembléia de eleição do dirigente, em ambos os casos 

autenticada em cartório ou apresentada junto com o documento original, para permitir que a Mesa 
Receptora ateste sua autenticidade. 

 

2.2.4. Caso o preposto da licitante não seja seu representante estatutário ou legal, o 

credenciamento será feito por intermédio de procuração, mediante instrumento público ou 
particular, no mínimo com os poderes constantes do modelo que constitui o Anexo IV deste Edital. 

Na hipótese de apresentação por intermédio de procuração, deverá ser juntada a cópia autenticada    
em cartório do ato que estabelece a prova de representação da empresa, em que constem os nomes 

dos sócios ou dirigentes com poderes para a constituição de mandatários, observado o regramento 
contido no subitem 2.5. 
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2.2.5. A ausência do documento hábil de representação não impedirá o representante de 

participar da licitação, mas ele ficará impedido de praticar qualquer ato durante o procedimento 
licitatório. 

 

2.2.6. A documentação apresentada na primeira sessão de recepção e abertura dos Documentos 
de Habilitação credencia o representante a participar das demais sessões. Na hipótese de 

substituição do representante no decorrer do processo licitatório, deverá ser apresentado novo 
credenciamento. 

 

2.2.7. Caso a licitante não deseje fazer-se representar nas sessões de recepção e abertura, deverá 

encaminhar os Documentos de Habilitação e as Propostas Técnica e de Preços por meio de portador. 

Nesse caso, o portador deverá efetuar a entrega dos invólucros diretamente à Mesa Receptora, na 
data, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

 

2.3. A Razão ou Denominação Social da empresa constante dos Invólucros identificados, ou de 
quaisquer outros documentos, deverá ser a mesma constante do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (C.N.P.J.), vedada a utilização de nome "fantasia" ou nome incompleto. 
 

2.4. Os documentos e Propostas deverão ser apresentados em uma única via, salvo disposições em 
contrário, sendo que as Propostas deverão ser impressas por meios mecânicos ou eletrônicos, sem 

rasuras. 

 

2.5. Caso seja apresentada cópia de documentação, a mesma deverá estar legível e autenticada 

nos termos da lei, facultada a apresentação da respectiva via original para conferência pela Mesa 
Receptora. A documentação também poderá ser apresentada sob a forma de publicação em órgão 

da imprensa oficial ou por certidões expedidas por sistemas mantidos pela Administração Pública. 
 

2.5.1. A documentação, original ou cópia, deverá estar dentro do prazo de validade nela 
assinalada, observado o subitem 6.2.1.  

 
2.6. É vedada a participação: 

 

2.6.1. Agências de Propaganda declaradas inidôneas por ato do Poder Público e não reabilitadas, nos 

termos da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 
2.6.2. Agências de Propaganda que estejam cumprindo sanções de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar aplicadas por órgãos ou entidades que 

integram a Administração Direta e Indireta do Município de São Bernardo do Campo, nos termos do 
inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo;  
 
2.6.3. Pessoas físicas; 

 
2.6.4. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
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Federal nº 8.666/93; 

 
2.6.5. Agência de Propaganda cuja falência tenha sido decretada ou que estiver em concurso de 

credores, em processo de recuperação extrajudicial ou judicial, ou em processo de liquidação, 

dissolução, cisão, fusão ou incorporação; 
 

2.6.6. Agências de Propaganda estrangeiras que não funcionem no País; 
 

2.6.7. Agências de Propaganda cujos sócios, controladores, dirigentes, administradores, gerentes 
ou empregados integrem a Subcomissão Técnica ou tenham qualquer vínculo profissional com a 

FDSBC; 
 

2.6.8. Agências de Propaganda que atuem sem fins lucrativos; 

 
2.6.9. De empresas com ramo de atividade incompatível com o objeto licitado. 

 
2.7. Não será admitida a participação de Agências de Propaganda reunidas em consórcio, qualquer 

que seja sua forma de constituição. 
 

2.8. Nenhuma licitante poderá participar desta Concorrência com mais de uma Proposta. 

 

2.9. Poderão participar da presente licitação – e de forma isolada - empresas interessadas, cujo 

ramo de atividade seja compatível com o objeto licitado, ou seja, empresas qualificadas como 
Agências de Propaganda e Publicidade, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 

4.680/65, legalmente constituídas e que comprovarem sua habilitação, conforme disposto neste 
Edital. 

 
2.10. A Contratada não poderá subcontratar os serviços de publicidade, total ou parcialmente, com 

exceção feita aos  serviços complementares descritos no subitem 1.1.2. A Contratada também não 
poderá ceder ou transferir os direitos da contratação decorrentes, sem prévia e expressa anuência 

da FDSBC. 

 
2.11. A Faculdade não reconhecerá qualquer vínculo com empresa subcontratada, de modo que, 

qualquer contato porventura necessário de natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica, 
que decorra do cumprimento do objeto licitado, será mantido exclusivamente com a Contratada, 

que responderá pela subcontratada, por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos 
e danos eventualmente por causados. 
 
3.0. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

a) SESSÃO DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
3.1. O recebimento dos Invólucros relativos à Proposta Técnica e Proposta Comercial (Invólucros 1, 

2, 3 e 4) será efetuado pela Mesa Receptora da Comissão de Julgamento de Licitações da FDSBC, 
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atualmente com entrada pela Rua Barentz, na altura do nº 78, Jardim do Mar, São Bernardo do 

Campo - SP, impreterivelmente até a hora e data mencionadas no preâmbulo deste Edital, na 
presença de quaisquer interessados, lavrando-se em cada ato, ata circunstanciada. 

 

3.2. Os invólucros padronizados com a via não identificada do plano de comunicação publicitária só 

serão recebidos pela Mesa Receptora se não apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro 
elemento capaz de identificar a licitante, nos termos do subitem 2.1.1.1.3 deste Edital. 

 

3.2.1. A Mesa Receptora não lançará nenhum código, sinal ou marca nos invólucros padronizados 
nem nos documentos que compõem a via não identificada do plano de comunicação publicitária. 

 
3.3. A abertura dos Invólucros n° 1 e nº 3 e a verificação e rubrica dos documentos das licitantes 

serão realizadas à hora e dia mencionados no preâmbulo deste Edital. 
 

3.4. Os Invólucros 2 e 4 serão rubricados no fecho e acondicionados e mantidos invioláveis pela 
Comissão de Julgamento de Licitações da FDSBC. 

 
3.5. A sessão será suspensa para análise dos invólucros 1 e 3 pela Subcomissão Técnica da 

FDSBC. 

 

3.5.1 A análise e os trâmites administrativos pertinentes ao conteúdo dos invólucros nºs. 1 e 3 

observarão os seguintes procedimentos: 

I - encaminhamento, pela Comissão à Subcomissão Técnica, dos invólucros nº 1, com as vias não 

identificadas do Plano de Comunicação Publicitária; 

II - análise individualizada e julgamento, pela subcomissão Técnica, das vias não identificadas do 
Plano de Comunicação Publicitária. 

III - elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão, da ata de julgamento 
dos Planos de Comunicação Publicitária, de planilhas com as pontuações e de justificativa das 
razões que as fundamentaram em cada caso: 

IV - análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, da Capacidade de 

atendimento, do Repertório e dos relatos de Soluções de Problemas de Comunicação; 

V - elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão, da ata de 
julgamento das Propostas com as respectivas planilhas, referentes à Capacidade de Atendimento, 

ao Repertório e aos Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de planilha com as 
pontuações e de justificativa das razões que as fundamentaram em cada caso. 

3.5.2 Se alguma Proposta Técnica for desclassificada com fundamento no subitem 7.3, letra 
“a”, a Subcomissão Técnica atribuirá pontuação a cada quesito ou subquesito da Proposta 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.  
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3.5.2.1 O disposto no subitem 3.5.2 não se aplica aos casos em que o descumprimento resulte 

na identificação da licitante antes da abertura dos invólucros nº 2. 

3.5.3 As planilhas previstas nos incisos III e V do subitem 3.5.2 conterão, respectivamente, 
as pontuações de cada membro para cada subquesito do Plano de Comunicação Publicitária 

apresentado pelas licitantes e as pontuações de cada membro para os quesitos Capacidade de 
Atendimento, Repertório e Relato de Soluções de Problemas de Comunicação de cada licitante. 

 
b) SESSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DO INVÓLUCROS 1 E 3 E ABERTURA 

DO INVÓLUCRO 2 
 

3.6.  Será realizada sessão pública para apuração do resultado geral das Propostas Técnicas, 
oportunidade em que os resultados das análises dos invólucros 1 e 3 serão informados, passando-se 

à abertura dos Invólucros nº 2, os quais serão encaminhados à Subcomissão Técnica para: 

 
a) Cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de comunicação publicitária, para 

identificação de sua autoria; 
 

b) Elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada 
proposta técnica. 

 

3.7. A sessão será suspensa para cumprimento das providências previstas nas letras “a” e “b” do 

subitem 3.6 pela Subcomissão Técnica, a qual, ao final, entregará o cotejo e a planilha geral de 
classificação das propostas técnicas à Comissão de Julgamento de Licitações, que deliberará acerca 

do acolhimento do julgamento das Propostas Técnicas. 

 
3.8. Após a deliberação da Comissão de Julgamento de Licitações acerca da análise das Propostas 
Técnicas, anunciando-se a classificação ou não das licitantes, bem como sua ordem de classificação, 

tudo com registro em ata, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de 

recurso, contados da publicação do resultado da classificação das Propostas Técnicas. 
 

c) SESSÃO DE ABERTURA DO INVÓLUCRO Nº 4 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

3.9. Decorrido o prazo recursal, com a análise e decisão de eventuais recursos a que se refere o 
subitem 3.8, proceder-se-á à abertura dos Invólucros nº 4 – Proposta de Preços, com observância 

ao disposto no §2º do artigo 46 da Lei nº 8.666/1993. 
 

3.10. A sessão será suspensa para análise pela FDSBC e elaboração da Nota de Preço, nos termos 

do Edital, e deliberação e publicação da classificação final, abrindo-se prazo para interposição de 
recurso, conforme disposto na alínea “b” do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 
 

3.11 Às licitantes desclassificadas serão restituídos os Invólucros nº 04 – Proposta de Preço, que 
ficarão disponíveis durante o período de 30 (trinta) dias, contados da publicação relativa à fase de 

Proposta Técnica do certame. Findo este prazo os envelopes que não forem retirados serão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art109ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art109ib
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destruídos. 

 

d) SESSÃO DE ABERTURA DO INVÓLUCRO Nº 5 – HABILITAÇÃO 

 

3.12. Após a deliberação dos eventuais recursos e publicação do julgamento final, serão convocados 

os licitantes classificados no julgamento final das propostas, para apresentação dos Invólucros nº 05 
- Documentos de Habilitação em Sessão Pública previamente agendada. 

 

3.13. Abertos os Invólucros nº 5 e rubricados os documentos pelos presentes, a sessão será 

suspensa para análise de conformidade com as condições estabelecidas na legislação em vigor e no 

Instrumento Convocatório pela Comissão de Julgamento de Licitações dos documentos de habilitação. 

 

3.14 Da decisão de habilitação ou inabilitação das licitantes caberá recurso nos termos da alínea 
“a” do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

 

3.15  Os resultados da classificação e habilitação das licitantes, a adjudicação à empresa 
vencedora e a homologação serão divulgados mediante publicação no Diário Oficial do Estado, no 

Jornal Notícias do Município de São Bernardo do Campo e afixados no Quadro de Editais da FDSBC, 
notadamente de seu sítio institucional (www.direitosbc.br). 

 

3.16 A classificação ou desclassificação, o julgamento das propostas, bem como a habilitação ou 

inabilitação implicarão a concessão dos prazos previstos em lei para apresentação de recursos e 
impugnações. 

 

3.17 Durante o prazo para apresentação de recurso e/ou impugnação estará franqueada “vistas” 

ao processo de contratação descrito no preâmbulo, junto à FDSBC. 

 

3.18 Para que o interessado proceda “vistas” ao processo, deverá apresentar documento de 

identificação, sendo que nesse ato será lavrado “termo de vistas ao processo”, o qual será 
devidamente datado e assinado pelo interessado e pelo servidor público que o recepcionou. 

 

3.19 A intimação das decisões referentes à habilitação ou inabilitação, classificação ou 

desclassificação, bem como o julgamento de propostas, será feita mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado e no Jornal Notícias do Município de São Bernardo do Campo, salvo se presentes 

todos os representantes das licitantes nas respectivas sessões, quanto, então, dar-se-á 
pessoalmente com registro em ata. 

 

3.20 Dos atos da Comissão de Julgamento de Licitações da FDSBC decorrentes da aplicação da 
legislação em vigor caberá recurso. A apresentação de recursos em qualquer fase da licitação 

deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, se presentes todos os representantes das licitantes no ato em que foi tomada a decisão. 

 

3.21 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art109ib
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art109ib
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a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

 

3.22 Interposto o recurso, será comunicado aos demais participantes, que terão o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para impugná-lo, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

 

3.23 As razões e contrarrazões recursais também também poderão ser apresentadas por e-mail, 
endereçado a licitacao@direitosbc.br, devendo conter a assinatura do(a) interessado(a), ficando sua 

validade condicionada à: 
 

a) apresentação de via original junto à Seção de Compras e Contratos (SFD-109) da FDSBC, no 
endereço mencionado no subitem 14.2 deste Edital, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

a contar do envio do respectivo arquivo eletrônico à Faculdade, limitado este envio à data do término 

do correspondente prazo recursal; ou 
 

b) apresentação mediante assinatura eletrônica, na forma da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 
2020, hipótese esta que não demandará a entrega da respectiva via física. 

 

4.0. PROPOSTA TÉCNICA 

 

4.1. A Proposta Técnica deverá conter: 

 

4.1.1. Proposta Técnica datilografada/digitada – mecânica, elétrica ou eletronicamente –, em 
original, com escrita em uma só das faces de cada folha, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em 

idioma nacional, sendo que a mesma, deverá contemplar, de forma clara e precisa e, sob pena de 
desclassificação, o que segue: 

 
4.1.1.1. A Proposta Técnica versará – necessariamente - sobre os seguintes tópicos: 

 

4.1.1.1.1 “Plano de Comunicação”. 

4.1.1.1.2 “Capacidade de Atendimento”, 

4.1.1.1.3 “Repertório”, 

4.1.1.1.4 “Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação”, 

 

4.1.1.1.1 PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

4.1.1.1.1.1 O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada deverá ser redigido em 
língua portuguesa – salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente –, com clareza, sem 

emendas, sinais, marcas, etiquetas ou rasuras da seguinte forma: 

mailto:licitacao@direitosbc.br
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a) Em papel A4, branco, com 75 g/m² a 90 g/m² – orientação retrato; 

b) Com espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda; 

c) Sem recuos nos parágrafos e linhas subseqüentes; 

d) Com textos justificados; 

e) Com espaçamento “simples” entre as linhas; 

f) Com texto em fonte “arial”, tamanho 12 pontos; 

g) Com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior direito da 

página; 
h) Em caderno único, encadernado com espiral preto na vertical, à esquerda; 

i) Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 g/m² a 90 g/m²; 

j) Sem identificação da licitante. 

 

4.1.1.1.1.2 - As especificações do subitem 4.1.1.1.1.1 aplicam-se, no que couber, ao subquesito 
Idéia Criativa. 

 

4.1.1.1.1.3 - A licitante deverá apresentar Plano de Comunicação elaborado com base no Briefing 
(ANEXO I do presente Edital), no qual deverão estar compreendidos os seguintes quesitos: 

Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Idéia Criativa e Estratégia de 
Mídia e Não Mídia, conforme segue: 

 
a.1) Raciocínio Básico: Compreendido de texto com – no máximo – 04 (quatro) laudas, no qual 

a empresa licitante deverá demonstrar seu entendimento sobre as informações apresentadas no 

Briefing (ANEXO I do presente Edital). 
 

a.2) Estratégia de Comunicação Publicitária: Compreendida de texto com – no máximo – 04 
(quatro) laudas, no qual a empresa licitante deverá apresentar o conceito e o partido temático que, 

de acordo com o seu raciocínio básico, devem fundamentar a comunicação e/ou o problema 
específico de comunicação da Administração e defenderá essa opção. 

 
a.3) Ideia Criativa: 

 

I - Compreendida de texto no qual a empresa licitante limitar-se-á a apresentar a síntese da 
estratégia de comunicação publicitária, expressa sob a forma de uma redução de mensagem, que 
pode ou não assumir a forma de um slogan, passível de ser utilizado em ações de comunicação da 

FDSBC. A idéia criativa deve constituir uma proposta de solução para o problema específico de 
comunicação; 

II - Todas as peças e ou material que compõem a campanha deverão ser listados em uma relação 
na qual, a critério da licitante, poderão ser inseridos comentários circunscritos à especificação de 

cada peça e ou material e à explicitação das funções táticas que deles se pode esperar. 

III - A relação deverá indicar as peças e/ou material que foram corporificados nos termos do item 

IV abaixo. 
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IV - Da relação de peças e ou material, a licitante deverá escolher e apresentar como exemplos as 

peças e ou material que julgar mais indicados para corporificar objetivamente sua proposta de 
solução do desafio de comunicação, os quais deverão observar as seguintes orientações: 

IV.1 -Serem apresentados sob a forma de: 

a) roteiro, layout e ou storyboard impressos, para qualquer meio; 

b) protótipo ou “monstro” para peças destinadas a rádio e internet; 

c) storyboard animado ou animatic, para TV e cinema. 

IV.2 - Limitar-se, sob pena de desclassificação, a 10 (dez) exemplos, independentemente do meio 

de divulgação, do tipo ou característica da peça e ou material, observadas as seguintes regras: 

a) Cada redução e ou variação de formato será considerada como uma peça; 

b) Cada peça apresentada como parte de um kit será computada no referido limite; 

c) Peça sequencial, para qualquer meio (a exemplo de anúncio para revista, jornal, tablete, 
assim como painéis sequenciais de mídia exterior – outdoor, adesivagem de fingers) será 

considerada como uma peça, se o entendimento da mensagem depender da leitura do conjunto 
sequencial e uma peça sozinha não transmitir a mensagem completa da comunicação; 

d) Um hotsite e todas as suas páginas serão consideradas uma peça; 

e) Um filme e o hotsite em que se encontra hospedado serão considerados duas peças; 

f) Um banner e o hotsite para o qual ele esteja direcionado serão considerados duas peças. 

V - Só serão aceitos exemplos de peças e ou material não finalizados. 

VI - Para a produção dos exemplos de peças ou material não serão aceitas capturas de vídeo. 

VII - Na elaboração do animatic poderão ser inseridas fotos e imagens estáticas, além de trilha, 

voz de personagens e locução. 

VIII - Cada exemplo de peça e ou material deverá trazer indicação sucinta (exemplos: “cartaz”, 

“filme TV”, “spot rádio”, “anúncio revista”, “monstro internet”) formatada conforme previsão do 
subitem 4.1.1.1.1.1, letra “f”, destinada a facilitar seu cotejo com a relação de peças e ou material 

a que se refere a letra a.3, item II, supra. 

IX - Os storyboards animados, animatics, protótipos e “monstros” deverão ser apresentados em 
DVD ou CD, executáveis no sistema operacional Windows, nos formatos universais, a exemplo de: 

IX.1 - storyboards animados e animatics, para TV e cinema: avi, mov. Wmv, mpeg, vob; 

IX.2 - protótipos e “monstros”, para rádio: mp3, wma; 

IX.3 - protótipos e “monstros”, para internet: pdf, jpg, html, mpeg, swf e mov. 

X - Os exemplos de peças e ou material devem ter formatos compatíveis com suas características 
e se adequarem às dimensões do Invólucro nº 1, observado o disposto no subitem 2.1.1.1.3. 

XI - Peças que não se ajustem às dimensões do invólucro nº 1 poderão ser dobradas. 
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XII - As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho real ou reduzido – desde que não 
prejudique sua leitura- sem limitação de cores, com ou sem suporte e ou passe-partout 

 

a.4) Estratégia de Mídia e Não Mídia: 

 

I - Compreendida de texto com – no máximo – 04 (quatro) laudas, no qual a empresa licitante, de 

acordo com as informações do Briefing (ANEXO I do presente Edital), deverá demonstrar 
capacidade para atingir os principais públicos-alvo da campanha (sendo permitida a inclusão de 

tabelas); 
 

II - A licitante deverá apresentar plano de distribuição das peças na forma de planilha, que não 

serão contadas no limite máximo de laudas ao qual se refere o item anterior; 

 

II.1 - Para efeito do cálculo de distribuição dos valores de mídia, será levado em consideração o 
custo bruto de tabela, praticado pelos veículos quando da apresentação da proposta. 

 
III - A critério da FDSBC, a campanha publicitária da futura Contratada, relacionada ao Briefing, 

poderá – ou não – vir a ser produzida e veiculada, com ou sem modificações, durante a vigência do 
futuro Contrato em consonância com os valores da proposta de preços oferecidos na licitação. 

 

4.1.1.1.2 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO  

 

4.1.1.1.2.1. Compreendida de textos, na qual a licitante deverá apresentar: 

 

a) Relação nominal dos principais clientes atendidos por ela à época da apresentação dos seus 
Invólucros para esta licitação, com a especificação do período de atendimento de cada um deles; 

 
b) Quantificação e qualificação, sob a forma de currículo resumido (constando, no mínimo: nome, 

formação e experiência comprovada por, pelo menos, 01 ano), dos profissionais que serão colocados 
à disposição da execução do futuro Contrato, considerada a equipe mínima exigida, discriminando-

se as áreas de estudo e planejamento, criação, produção de rádio e TV, produção gráfica, mídia e 
atendimento, com a indicação, caso a caso, dos profissionais que permanecerão disponíveis para a 

realização dos serviços; 

 

b.1) A qualificação da Equipe Técnica adequada e disponível para a realização do objeto desta 

licitação, acompanhada da qualificação de cada um dos seus membros que se responsabilizarão pela 

execução dos trabalhos, devendo observar os profissionais e quantitativos descritos na letra “b4” 
deste subitem. A respectiva qualificação deverá se dar mediante a apresentação de Curriculum Vitae 

de cada profissional indicado, contendo as respectivas assinaturas dos referidos profissionais; 
 

b.2) Não se admitirá, em hipótese alguma, que o mesmo profissional integre a Equipe Técnica de 

mais de uma Agência de Propaganda licitante; 
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b.3) A indicação dos profissionais componentes da Equipe Técnica deverá vir acompanhada de 

declaração formal de disponibilidade firmada por cada um dos técnicos indicados e relacionados; 
 

b.3.1) Caso a Agência pretenda substituir qualquer profissional que tenha indicado nesta licitação, 

a FDSBC deverá ser consultada previamente a respeito, a fim de aquilatar se o substituto tem 
experiência equivalente ou superior à do substituído. 

 
b.4) A Equipe Técnica mínima necessária à execução dos serviços deverá contemplar, pelo menos, 

07 (sete) profissionais com os seguintes perfis: 
 

Profissionais Quantidade Mínima 

a.) Estudo e Planejamento 01 

b.) Criação 02 

c.) Produção Gráfica 01 

d.) Mídia 01 

e.) Atendimento 01 

f.) Produção de RTV 01 

 

b.5) A ausência das exigências previstas nas letras “b” e “b.1” a “b4” supra desclassificará a 
licitante. 

 
c) Instalações, infraestrutura e recursos materiais disponíveis para a execução do futuro Contrato; 

 
d) Sistemática de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem cumpridas pelo setor de 

atendimento da empresa licitante, na execução do futuro Contrato, incluídos os prazos a serem 
cumpridos, em condições normais de trabalho, para a criação de peça avulsa ou campanha, bem 

como a elaboração de plano de mídia; 

 
e) Discriminação das informações de comunicação e marketing que colocará regularmente à 

disposição da FDSBC, sem ônus adicional, durante a execução do futuro Contrato. 

 

4.1.1.1.2.2. Não há limite para o número de páginas para apresentação da Capacidade de 

Atendimento. 

 

4.1.1.1.3 REPERTÓRIO 

 

a) A licitante deverá apresentar um conjunto de trabalhos produzidos e veiculados por ela, sob a 

forma de peças e respectivas memórias técnicas, nas quais deverá estar incluída apresentação 

sucinta do problema que as peças se propuseram a resolver. 

 

b) A licitante poderá apresentar uma peça para cada um dos seguintes meios de veiculação: TV, 
rádio, revista, jornal, material gráfico (no máximo até 10 (dez) peças do tipo material gráfico, tais 

como: folder, cartaz, folheto etc.), outdoor/mídia exterior e internet. Total de 16 peças. 
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c) Cada peça deverá conter: ficha técnica com a identificação da licitante (no Invólucro nº 3), data 
de produção, período de veiculação e indicação de – pelo menos - um veículo que a divulgou. 

 

d) Para a exibição, os formatos poderão ser em: DVD, WMV e AVI, e os spots e/ou jingles, em CD 
de áudio (WMA, MP3, etc.) e as peças de materiais gráficos poderão ser apresentadas através de lay 
out ou já produzidas. 

 

e) As peças ou material referidos na letra b deste subitem, devem ter sido veiculadas, expostas ou 
distribuídas a partir de 1º de janeiro de 2010. 

 

4.1.1.1.3.1. A apresentação de peças e ou material em número inferior ao exigido no subitem 
4.1.1.1.3, letra “b”,  implica, para este quesito, pontuação máxima proporcional ao número de 

peças apresentadas. 

4.1.1.1.3.2. A proporcionalidade a que se refere o subitem 4.1.1.1.3.1 será obtida mediante a 

aplicação da regra de três simples em relação à pontuação máxima prevista no subitem 7.7, III. 

 

 

4.1.1.1.4 RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO  

 

a) A licitante deverá apresentar até 02 (dois) cases, relatando – em no máximo 03 (três) laudas 
cada - soluções de problemas de comunicação, formalmente referendados pelos respectivos 

anunciantes. 
 

b) Será permitida a inclusão de até 05 (cinco) peças de qualquer tipo, para cada relato 
apresentado. 

 

c) As soluções de problemas de comunicação de que trata a letra “a” supra devem ter recebido a 

autorização para sua produção ou ter sido veiculadas a partir de 1º de janeiro de 2010. 
 

d) A apresentação de apenas 1 (um) relato no caderno específico implica, para este quesito, 

pontuação máxima equivalente à metade de pontuação máxima prevista no subitem 7.7, IV.  
 

5.0. INVÓLUCRO N° 4 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1. Neste Invólucro deverão estar contidas: 

 

5.1.1. Proposta Comercial, com base nos termos do modelo integrante deste Edital (ANEXO II), 

datilografada/digitada – mecânica, elétrica ou eletronicamente –, em original, em uma via, com 
escrita em uma só das faces de cada folha, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em idioma 

nacional, contendo o nome da empresa licitante, a razão ou denominação social e endereço 
completo, devidamente datada e assinada, com a respectiva identificação e indicação do cargo de 
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quem a assina, sendo que a mesma deverá contemplar, de forma clara e precisa e, sob pena de 

desclassificação, o que segue: 

 

5.1.1.1. Proposta da licitante sobre o desconto percentual oferecido em relação aos seus custos 
internos, baseados na tabela vigente de Custos Referenciais do Sindicato das Agências de 

Propaganda do Estado de São Paulo; 
 

5.1.1.2. Proposta da licitante sobre os Honorários percentuais a serem cobrados, incidentes sobre os 
custos comprovados de serviços de terceiros, referentes: (i) à produção e à execução técnica de 

peça e ou material; (ii) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 

avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação 
nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas 

realizadas ou a serem realizadas; (iii) à criação e desenvolvimento de formas inovadoras de 
comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com 

novas tecnologias, fixados nos limites estabelecidos no quesito 5.1.1.3. 

 

5.1.1.3. Não será aceito percentual de honorários superior a 10% (dez por cento) sobre serviços 

externos de produção, sobre pesquisas e instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento e 
sobre formas inovadoras de comunicação publicitária.  

 
5.1.1.4. Serão analisadas apenas as Propostas de Preço das licitantes classificadas no julgamento 

das Propostas Técnicas. 

 

5.1.2. Declaração na qual a licitante expressará: 

 

a) O compromisso de cessão definitiva, irrevogável e irretratável à FDSBC dos direitos de uso dos 
trabalhos efetivados pela agência, considerando-se já incluídos no custo de produção o valor dessa 

cessão, especialmente no que se refere aos direitos de autoria intelectual; 

 

b) o compromisso de licenciamento de uso por, no mínimo 6 (seis) meses, já incluído no cachê, 
dos direitos de imagens (atores/atrizes e modelos), vozes, ou obras consagradas; 

 
c) o compromisso de obter, junto a terceiros, fornecedores e veículos de divulgação, os melhores 

descontos praticados no mercado em cada ocasião; no caso de fornecedores, o compromisso de 
apresentar no mínimo, 3 (três) orçamentos de fornecedores distintos; 

 
5.2. Os percentuais ofertados pelo licitante, deverão contemplar todos os custos diretos e indiretos 

relativos ao objeto deste Edital, inclusive materiais de uso e consumo necessários à prestação dos 

serviços contratados, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários 
e tributários, ou quaisquer outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto 

deste Edital, não cabendo à FDSBC quaisquer custos adicionais; 

 

5.3. Caberá à Agência Contratada respeitar e fazer seus colaboradores respeitarem todo o 
proposto nos itens contidos no Invólucro n° 4 – Proposta Comercial e nas demais condições 
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estipuladas por este Edital. 

 
5.4. A Agência de Propaganda e Publicidade que vier a ser contratada garantirá a transferência à 

FDSBC de toda e qualquer vantagem obtida nas negociações de preços e/ou condições de 

pagamento junto a veículos e a fornecedores. 
 

5.5. Os preços a serem praticados na execução dos serviços terão como parâmetro a Tabela de 
Custos Referenciais do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo vigente nas 

datas dos respectivos documentos emitidos pelas Agências e autorizadas pela FDSBC. 

 

5.5.1. Os preços deverão abranger todos os custos necessários ao cumprimento do objeto, 
inclusive todos os custos referentes a impostos, taxas, transportes, mão de obra, despesas com 

deslocamento de equipamentos, deslocamento de pessoal, estadas, diárias, supervisão, direção e 

administração dos serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais, bem como todos 
os custos diretos, indiretos e quaisquer outros necessários ao cumprimento do objeto da presente 

licitação, do que se excluirá qualquer solidariedade da FDSBC por eventuais inadimplementos e/ou 
atuações da Contratada. 

 
5.5.2. Os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade das licitantes e não lhes assistirá o 

direito de pleitear, em sendo contratadas, na vigência do Contrato a ser firmado, nenhuma 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
5.5.3. A não explicitação de qualquer despesa necessária à perfeita realização do serviço será 

interpretada como não existente ou já incluída no preço ofertado, não podendo a licitante pleitear 
acréscimo após a abertura dos Invólucros de Propostas de Preços e, em sendo contratada, na 

vigência do Contrato. 
 

5.5.4. O desconto ou honorários de mídia será pago à Agência quando intermediar a compra de 

espaço/tempo publicitários pelos Veículos de Comunicação, na base de 20% sobre o valor da mídia 
efetivamente negociada (desconto padrão), de acordo com o parágrafo único do artigo 11 da Lei n° 
4.680/65 e Normas Padrão da Atividade Publicitária editada pelo CENP - Conselho Executivo das Normas-
Padrão. 

 

6.0. INVÓLUCRO "5" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1. Neste Invólucro deverá estar contido: 

 

6.1.1.  Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, todos devidamente registrados, em se 
tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da 
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Diretoria em exercício, devidamente registrado no órgão competente; 

 
c) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

 
d) Registro comercial ou Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) em 

vigor, devidamente registrado, tratando-se de empresa individual; 
 

e) Decreto de Autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento, expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

quando a atividade assim o exigir; 
 

f) A licitante ficará dispensada da apresentação dos documentos mencionados na letra “a”, “b”, 

“c” e “d” se já apresentados na etapa de credenciamento, conforme o subitem 2.2 deste Edital. 
 
6.1.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativa ao 
domicílio ou sede da licitante, bem como, ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

licitado; 
 

c) Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Tributos Municipais Mobiliários que 
incidem sobre o objeto licitado (ISS), expedida no local do domicílio ou sede do interessado; 

 

d) Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Tributos Estaduais que incidem sobre o 
objeto licitado (ICMS), expedida no local do domicílio ou sede da licitante. Caso o ente federado não 
forneça Certidão unificada, deverão ser apresentadas as Certidões específicas para débitos inscritos 

em dívida ativa. No caso de empresa prestadora de serviços, apresentar a Certidão Negativa de 

Inscrição no Cadastro de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado; 
 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de  Certidão Conjunta 
Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), abrangendo as contribuições sociais do Sistema de 

Seguridade Social (INSS); 
 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT ou CPDT-EN); 

 
g) Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedido pela Caixa Econômica Federal. 
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6.1.3. Quanto a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor do foro da sede da pessoa 

jurídica; 
 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor do 
foro da sede da pessoa jurídica; 

 
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 

comprovante de homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor; 

 

c) Para o caso de empresa em recuperação judicial: declaração, conforme modelo (Anexo XI) de 
estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir cópia do ato de nomeação 

do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do 

juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 
 

d) Para o caso de empresa em recuperação extrajudicial: declaração, conforme modelo (Anexo XII) 
de estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir documento 

comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 

 
6.1.3.1. Índices Contábeis:  

 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta comercial, 
admitindo o original, cópia autenticada ou cópia simples, desde que esta venha acompanhada do 

original para ser autenticada por servidor público; 

 
a.1) Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis deverão estar em conformidade com a legislação vigente aplicável à 
espécie; 

 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicados 

na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações, salvo em caso de dispensa prevista em 
lei;   

 

c) Se a licitante tiver sido constituída há menos de 1 (um) ano, a documentação das alíneas “a” e “b” 
deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao período de funcionamento; 
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d) Verificação da boa situação financeira da licitante avaliada pelo Índice de Liquidez Geral (ILG), 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Solvência Geral (ISG), que deverão ser maiores que 1 
(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço 

patrimonial: 

 
d.1) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

d.2) ILC =    Ativo Circulante 
                          Passivo Circulante 

 
d.3) ISG =    Ativo Total 

                          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
e) As fórmulas dos índices contábeis poderão ser devidamente aplicadas em memorial de cálculo 

anexo ao balanço; 

 

f) A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço deverá: 

 

f.1) Apresentar cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no qual tenham sido transcritos o 

Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício; 

 

f.2) Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo técnico em ciências contábeis 
legalmente habilitado, com os respectivos termos de abertura e de encerramento do livro 

registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil; 

 
g) A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva prova e a 

certidão de arquivamento na Junta Comercial; 
 

h) As empresas sujeitas à Tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real obrigadas a 
apresentar a Escrituração Contábil Digital – SPED DIGITAL deverão apresentar: Termo de Abertura e 

de Encerramento, recibo da entrega do Livro Digital, Balanço Patrimonial, Demonstrações dos 
Resultados do Exercício extraídos do Livro Digital e o Termo de Autenticação do Livro Digital na 

Junta Comercial; 

 

i) Comprovar através do Balanço Patrimonial exigido nas letras “a” e “b”, possuir patrimônio líquido 

não inferior à quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente a 1% do valor da 

verba publicitária fixada e do valor do Contrato a ser firmado  

 
6.1.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL 

 

a) Certificado de qualificação técnica de funcionamento, emitido pelo Conselho Executivo das 

Normas-Padrão (CENP) ou por entidade equivalente legalmente reconhecida como fiscalizadora e 
certificadora das condições técnicas de agências de propaganda, conforme disposto no §1º do artigo 
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4º da Lei nº 12.232/2010; 

a1) o certificado de qualificação técnica de funcionamento emitido para a matriz da agência valerá 
para a filial; 

a2) o documento obtido no site do CENP ou da entidade equivalente terá sua validade verificada 
pela Comissão de Julgamento de Licitações da FDSBC; 

 
b) Declaração de possibilidade operacional na cidade de São Bernardo do Campo pela licitante; 

 

c) Indicação das instalações físicas (incluindo endereço do escritório, número do telefone, fax, e- 
mail etc.) e declaração do aparelhamento técnico que será disponibilizado para a execução do 

contrato decorrente desta licitação; 
 

d) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto licitado, por meio da apresentação de, no mínimo, 1 (um) 
Atestado ou Certidão, expedido(a) por Órgão Público, Autarquia, Empresa de Economia Mista ou 

Pública, ou por Empresas Privadas, em nome da licitante, que comprove a execução, para quaisquer 
das entidades mencionadas neste item, de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta 

licitação, considerando como serviços pertinentes criação e divulgação de campanhas institucionais 
e ou publicitárias, contendo: 

 
I) o nome da proponente; 

II) período contratual, preferencialmente; 

III) valor da contratação, preferencialmente; 
IV) identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e cargo do signatário; 

V) execução de serviços similares ao objeto licitado, assim considerados a criação e divulgação de 
campanhas institucionais e ou publicitárias. 

 
d.1) A comprovação de execução dos serviços mencionados poderá ser feita mediante 

apresentação de 01 (um) ou mais Atestados ou Certidões referentes a um único ou a diversos 
contratos; 

 
d.2) Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual 

diligência, inclusive a validação do contrato de prestação de serviços entre o emissor do atestado e 
a licitante, esta última ficará sujeita às penalidades cabíveis, além de sua desclassificação. 
 

6.1.5. Da Participação de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
a) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar Declaração conforme 

modelo (ANEXO VI), visando ao exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº. 
123/06, com suas alterações subsequentes, observando-se o disposto no subitem 10.4.1, letra “b”, 

deste Edital.  

 
b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
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mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 

declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, mediante apresentação de 
requerimento devidamente fundamentado e aceito pela FDSBC, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de negativa. 

 
d) A não regularização da documentação, no prazo previsto na letra “c” deste subitem, implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na Lei nº 
8.666/1993, procedendo- se à convocação das licitantes remanescentes. 
 
6.1.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
Elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante: 

 
a) Declaração de que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos 

termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo, conforme modelo 

(Anexo XIII) e, 
 

b) Declaração de comprometimento com a prática do trabalho decente, nos termos do Decreto 
Municipal nº 17.146, de 13 de maio de 2010, conforme modelo (Anexo XIV); 

 

6.2. Validade dos documentos 

 
6.2.1. Na hipótese de não constar nas certidões e nos documentos exigidos por ocasião da 

participação neste certame o respectivo prazo de validade, a Faculdade considerará válidos os 
expedidos no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da abertura 

dos Invólucros.  

 

7.0. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 
7.1. Para efeito de avaliação e classificação das Propostas Técnicas, a Comissão de Julgamento de 

Licitações submeterá o Invólucro nº 1 – Plano de Comunicação Publicitária - Via não identificada e o 
Invólucro nº 3 – Capacidade de atendimento, Repertório e Relatos de Solução de Problemas de 

Comunicação, ao crivo e ao parecer da Subcomissão Técnica, formada nos termos do artigo 10 da 
Lei Federal n°. 12.232/10. 

 
7.2. Para a adequada avaliação e classificação das Propostas Técnicas, ficam facultadas à 

Comissão de Julgamento de Licitações, à Subcomissão Técnica e ao Sr. Diretor da FDSBC, o que 
segue: 

 
a) a solicitação, junto a quaisquer das licitantes, de informações e esclarecimentos 
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complementares acerca de sua Proposta Técnica quando identificadas; 

 

b) a consulta a técnicos ou a especialistas, sempre que necessário. 

 

7.3. Serão desclassificadas as Propostas Técnicas: 

 

a) Que não atenderem às exigências do presente Edital e/ou que apresentarem vícios ou defeitos 
que impossibilitem seu entendimento ou o seu julgamento; 

 
b) Que forem subordinadas a quaisquer condições não previstas no presente Edital; 

 

c) Que não sejam sérias, firmes, concretas e exeqüíveis; 

 

d) Que não alcançarem – no total – a nota mínima de 70 (setenta) pontos; 

 

e) Que obtiverem nota “0” (zero) em quaisquer dos 7 itens avaliados tecnicamente (item 7.7); 

 

f) Que forem apresentadas em modelos distintos ao estabelecido neste Edital no que se refere à 

precificação. 

 
7.4. Será considerado como desatendimento da Proposta aos termos do presente Edital a não 

comprovação pela licitante da veracidade dos elementos informativos por ela prestados em sua 

Proposta Técnica ou a não apresentação de informações e esclarecimentos complementares 
satisfatórios, sempre que solicitados nos termos do subitem 7.2 deste Edital. 

 
7.5. Não consistirá em causa de desclassificação a irregularidade formal que não afete o conteúdo 
ou a idoneidade da Proposta Técnica ofertada. 

 

7.6. A Subcomissão Técnica apresentará Relatório fundamentado de seu trabalho, devidamente 
assinado por seus integrantes, atribuindo notas a todas as Propostas Técnicas apresentadas, 

conforme previsto e especificado no item 7.7. O relatório consistirá em: 

 
a) descrição exata da metodologia de trabalho adotada pela Subcomissão no julgamento das 
Propostas em cada quesito, com indicação clara dos critérios adotados; 

 
b) documentos individuais, relativos a cada membro da Subcomissão, com as notas atribuídas a 

cada quesito; 

 
c) resumo geral das notas finais de cada membro da Subcomissão para cada proposta. 

 
7.6.1. A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um quesito sempre que a 

diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação 
máxima do quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de acordo com 

os critérios objetivos postos neste Edital. 
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7.6.2. Persistindo a diferença de pontuação de que trata o subitem 7.6.1, após a reavaliação do 
quesito, os membros da Subcomissão Técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, 

deverão registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito 
reavaliado, que será assinada por todos os membros da Subcomissão Técnica e passará a compor o 

processo de licitação. 

 

7.6.3. Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições 

deste Edital, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que 
ficarão acondicionadas em invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão 

Técnica, até que expirem os prazos para interposição de recurso relativo a essa fase da licitação, 
exceto nos casos em que o descumprimento resulte na identificação da proponente antes da 

abertura do invólucro nº 2. 

 
7.7. Na avaliação e valoração de cada Proposta Técnica será considerada a linha de atuação 

desenvolvida, sendo certo que a mesma receberá o máximo de 100 (cem) pontos, distribuídos 
entre os diversos quesitos de julgamento, da seguinte forma: 

 

I – PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

a) Raciocínio Básico (05 pontos) – a acuidade de compreensão: 

i. das funções e do papel da FDSBC nos contextos social, político e econômico; (01 ponto) 

ii. da natureza, da extensão e da qualidade das relações da FDSBC com seus públicos; (01 

ponto) 

iii. das características da FDSBC e das suas atividades que sejam significativas para a 

comunicação publicitária; (01 ponto) 

iv. o desafio de comunicação expresso no briefing. (02 pontos) 

 

b) Estratégia de Comunicação Publicitária (25 pontos) 

i. Adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à qualificação da FDSBC 

e ao desafio de comunicação; (07 pontos) 

ii. Consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa do partido 

temático e do conceito propostos; (04 pontos) 

iii. Riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a comunicação da FDSBC 
com seus públicos; (02 pontos) 

iv. Adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária proposta para a 

solução do desafio de comunicação; (07 pontos) 

v. Consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em defesa da estratégia de 
comunicação publicitária proposta; (03 pontos) 
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vi. Capacidade de articular os conhecimentos sobre a comunicação publicitária, o desafio de 
comunicação expresso no briefing, seus públicos, os objetivos de comunicação e a verba 

disponível; (02 pontos) 

c) Ideia Criativa (25 pontos) 

i. Adequação ao desafio de comunicação; (05 pontos) 

ii. Adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida pela licitante; (03 pontos 

iii. Adequação ao universo cultural do público-alvo (01 ponto) 

iv. Multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta; (02 pontos) 

v. Originalidade da combinação dos elementos que a constituem; (03 pontos) 

vi. Simplicidade da forma sob a qual se apresenta; (02 pontos) 

vii. Pertinência às atividades de comunicação da FDSBC, assim como sua inserção nos contextos 

social, político e econômico; (03 pontos) 

viii. Desdobramentos comunicativos que ensejam conforme demonstrado nos exemplos de peças 
e ou material apresentados; (03 pontos) 

ix. Exequibilidade das peças e ou do material;(01 ponto) 

x. Compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no material aos meios e aos públicos 
propostos.(02 pontos) 

d) Estratégia de Mídia e Não Mídia (15 pontos) 

i. Conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação do público-alvo; (02 pontos) 

ii. Capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos; (02 pontos) 

iii. Consistência do plano simulado de distribuição das peças e ou do material em relação aos dois 
subitens anteriores (7.7, I, d, “i” e “ii”); (04 pontos). 

iv. Pertinência e oportunidade demonstradas no uso dos recursos de comunicação próprios da 
FDSBC; (01 ponto) 

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

das peças e/ou do material; (03 pontos) 

vi. Otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa.(03 pontos) 

II – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (10 pontos) 

a) Porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de seus produtos e serviços no 

mercado; (01 ponto) 

b) Experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias; (03 pontos) 

c) Adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais à estratégia de 

comunicação publicitária da FDSBC; (03 pontos) 
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d) Adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos materiais que estarão à 
disposição da execução do Contrato; (01 ponto) 

e) Operacionalidade do relacionamento entre a FDSBC e a licitante, esquematizado na proposta; 

(01 ponto) 

f) Relevância e a utilidade das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de 
audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que a licitante colocará regularmente à 
disposição da FDSBC, sem ônus adicional, durante a vigência do Contrato.(01 ponto) 

III – REPERTÓRIO (10 pontos) 

a) Ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se propôs a resolver; (04 pontos) 

b) Qualidade da execução e do acabamento da peça e ou material; (04 pontos) 

c) Clareza da exposição das informações prestadas.(02 pontos) 

 

IV – RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (10 pontos) 

a) Evidência de planejamento publicitário; (02 pontos) 

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução; (03 pontos) 

c) Relevância dos resultados apresentados; (03 pontos) 

d) Concatenação lógica da exposição.(02 pontos) 

 

7.7.1. Cada membro da Subcomissão Técnica atribuirá pontos individuais a cada um dos  quesitos 
e subquesitos, de acordo com a pontuação máxima prevista no subitem 7.7, obedecidos intervalos 

de 0,5 (meio) ponto.  

 

7.7.2. A pontuação do quesito corresponderá à média aritmética dos pontos atribuídos a ele ou a 
seus subquesitos pelos membros da Subcomissão Técnica 

 

7.7.3. A nota de cada licitante corresponderá à soma dos pontos dos quesitos 

 
7.8. Forma de Classificação das Propostas Técnicas: 

 

7.8.1 - Serão consideradas mais bem classificadas, na fase de julgamento da Proposta Técnica, as 
licitantes que obtiverem as maiores notas, observadas as condições mínimas indicadas no subitem  

7.3, letras “d” e “e”, e a reavaliação prevista nos subitens 7.6.1 e 7.6.2. 

 

7.8.2. Condição mínima para a classificação:  

 

7.8.2.1. As Propostas Técnicas que não obtiverem a nota mínima de 70 (setenta) pontos serão 
desclassificadas 
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7.8.3. Serão consideradas vencedoras do julgamento final das Propostas Técnicas as licitantes mais 
bem classificadas na Proposta Técnica, estabelecendo-se a pontuação da Proposta Técnica (NFPT) 
na ordem de classificação de forma decrescente. 

 

a) Na hipótese de ocorrer empate que impossibilite a identificação automática das Propostas 
Técnicas classificadas, serão assim consideradas aquelas que obtiverem as maiores pontuações, 

sucessivamente, nos quesitos correspondentes aos itens: “Plano de Comunicação”, “Capacidade de 
Atendimento”, “Repertório” e “Soluções de Problemas de Comunicação”; 

 

b) Persistindo o empate, será utilizada, para critério de desempate, a pontuação do item: 
“Estratégia de Comunicação Publicitária”, que melhor for considerada pela Subcomissão Técnica. 

 

8.0. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 

8.1 As Propostas de Preços serão avaliadas e valoradas segundo os critérios abaixo: 

a) Percentual de honorários sobre: (i) produção e execução técnica de peça e ou material; (ii) 

planejamento e execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas 

as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas ou a serem 
realizadas; (iii) criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária 

destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias, fixados 
nos limites e termos estabelecidos no subitem 5.1.1:  

Pontos menos Percentual de honorários: 

100 - Abaixo de 6% 

80   - acima de 6% e abaixo de 7% 

60   - acima de 7% e abaixo de 8% 

40   - acima de 8% e abaixo de 9% 

20   - acima de 9% e abaixo de 10% 

10  - 10% 

b) Desconto sobre a Tabela de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do 

Estado de São Paulo que estiver em vigor, fixados nos limites e termos estabelecidos no subitem 

5.1.1: 
Pontos menos Desconto sobre a tabela de custos internos 

100 - acima de 51% 

80 – acima de 41 e abaixo de 51% 

60 – acima de 31% e abaixo de 41% 

40 – acima de 21% e abaixo de 31% 
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20 – acima de 11% e abaixo de 21% 

10 - Abaixo de 11% 

8.2 Serão consideradas as melhores propostas de preços aquelas que atingirem as maiores 
pontuações através da fórmula abaixo: 

NFPC = Nota final da Proposta Comercial 

D1 – Pontuação aplicada ao Percentual sobre honorários de produção externa 

D2 – Pontuação aplicada ao Desconto sobre a Tabela de Custos Internos do Sindicato das Agências 
de Propaganda do Estado de São Paulo 

NFPC = D1 + D2 

2 

 
9.0 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS CLASSIFICADAS NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

TÉCNICAS  

9.1 A Pontuação Final será obtida através da fórmula abaixo, conforme previsto no art. 46, 

parágrafo 2º, incisos I e II da Lei 8.666/93: 

PF = (NFPT X 0,70) + (NFPC X 0,30) 

PF = Pontuação final 

NFPT = Pontuação relativa à proposta técnica  

NFPC = Pontuação relativa à proposta comercial 

9.1.1  Havendo empate, o desempate se dará através da atribuição da maior nota aos quesitos 
da proposta técnica, na seguinte ordem: 

a) Estratégia de Comunicação Publicitária; 

b) Ideia Criativa; 

c) Raciocínio Básico e Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

9.1.2 Após a utilização do critério de desempate disposto no subitem 9.1.1., persistindo o 

empate, a decisão se fará através de sorteio. 

9.1.3 Não se considerará qualquer oferta e vantagem não prevista no Edital, nem percentual de 
desconto ou vantagem baseados em ofertas de outras licitantes. 

9.1.4 Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

9.1.5 Serão consideradas vencedoras do julgamento final das Propostas as licitantes mais bem 

classificadas no julgamento final, com a aplicação da média ponderada, entre as Propostas 
Técnicas e de Preços - observado o disposto no subitem 9.1. 
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10.0 DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

10.1 Posteriormente à sessão de abertura do Invólucro N° 5, os Documentos de Habilitação, serão 
analisados pela Comissão de Julgamento de Licitações, devidamente assessorada pelo corpo técnico 

da unidade requisitante. 

 

10.2 Com base nos documentos apresentados, a Comissão de Julgamento de Licitações inabilitará a 
licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido no Edital ou fazê-lo de maneira 

incompleta, incorreta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, em desacordo com este Edital, ou com 
validade vencida, ou ainda qualquer outro vício que o invalide. 

 

10.3 Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou todas as propostas serem 

desclassificadas e a critério da Comissão de Julgamento de Licitações, poderá ser concedido o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para que apresentem nova documentação ou novas propostas, sanadas as 

causas que motivaram a inabilitação ou desclassificação. 

 

11.0 DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 
11.1. Superada a fase recursal, a Homologação do procedimento e a Adjudicação do objeto da 

presente licitação será efetuada pelo Sr. Diretor da FDSBC à licitante declarada vencedora nos 
termos do item 9.0 e habilitada, de acordo com as especificações e exigências do presente Edital. 

 

12.0 DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 
12.1. Fica reservado ao Sr. Diretor da FDSBC o direito de ANULAR os atos praticados na licitação e 

que se constate tenham sido praticados contrários à legislação vigente, bem como a faculdade de 

REVOGAR os atos praticados na licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Em 

qualquer dos casos de anulação ou revogação, o despacho que os declarar deve ser levado à 
publicação. 

 
13.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

 
13.1 DA ASSINATURA 

 
13.1.1 A licitante vencedora deverá comparecer à Faculdade para a assinatura do Contrato no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua convocação,  podendo ser prorrogado uma 

vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Faculdade, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções legais cabíveis e das previstas neste Edital. 
 

13.1.2 Se, por ocasião da assinatura do Contrato, qualquer documento de regularidade fiscal e 
trabalhista da adjudicatária estiver com prazos de validade vencidos, a Faculdade verificará a 

situação por meio eletrônico hábil, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
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documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 
13.1.3 Não sendo possível atualizar qualquer documento de regularidade fiscal e trabalhista por 

meio eletrônico hábil, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis, 

comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com 
prazos de validade de vigência, sob pena da contratação não se realizar. 

 
13.1.4 Serão convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, quando a adjudicatária se recusar a 

assinar o Contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, ou não atender a todas as 

condições para a celebração da contratação. 

 
13.1.5 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficarão as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 
 

 

13.2 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
13.2.1 O Contrato regular-se-á pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, da 

Lei Federal nº 12.232/10 e demais de Direito Público. 

 

13.2.2 Este Edital, inclusive seus anexos, bem como a Proposta Técnica da licitante integrarão o 

Contrato que vier a ser firmado com a empresa vencedora da licitação. 

 
13.2.3 Estima-se o dispêndio total de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para 
o período de 12 (doze) meses. 

 

13.2.4 A execução contratual se dará sob demanda e estará condicionada à existência de 

disponibilidade orçamentária, respeitado o exercício financeiro, cujo valor não excederá os créditos 
orçamentários. Os serviços serão executados pela Contratada mediante Ordem de Serviço expedida 

pela FDSBC, e apresentação de Autorização de Serviço e/ou Autorização de Publicação pela 
Contratada para fins de avaliação da FDSBC. Qualquer alteração proposta pela Contratada na forma 

de apresentação dos documentos citados deverá ser previamente submetida à apreciação da 
FDSBC. 

 

13.2.5 A FDSBC se reserva o direito de, a seu juízo, executar ou não a totalidade do valor 

contratual. 

 

13.2.6 O prazo de vigência do Contrato, nos termos do Anexo V, será de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto na legislação em 
vigor, mediante registro, nos próximos exercícios, nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais, das 
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dotações necessárias ao atendimento das despesas correspondentes. 

 
13.2.7 Na hipótese de prorrogação, a FDSBC renegociará, se necessário, os percentuais de 

remuneração praticados com a Contratada, com base em pesquisa de preços, com vistas a obter 

vantajosidade para a Administração. 

 
13.2.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, acréscimos ou 

supressões, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, sobre o valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

13.2.9 Quaisquer serviços não previstos ou acréscimos de serviços pertinentes ao objeto licitado 
somente poderão ser executados após deliberação da autoridade superior competente da Faculdade, 

aprovando Termo Aditivo ao Contrato, nas situações admitidas pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações. 

 

13.2.10 A FDSBC fiscalizará obrigatoriamente a execução do Contrato, a fim de verificar se, no seu 
desenvolvimento, estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, 

reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados 
satisfatórios. 

 
13.2.11 A fiscalização será exercida pela Chefia da Seção de Comunicação Social (SFD-108) 

da FDSBC, admitida assistência técnica, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, que 
reclamará à Contratada contra as falhas e irregularidades que verificar, as quais, se não forem 

sanadas, serão objetos de comunicado oficial, expedido pela FDSBC à Contratada. 
 

13.2.12 A Fiscalização por parte da  FDSBC não eximirá a Contratada das responsabilidades 
previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar à FDSBC ou a terceiros, por culpa ou dolo de 

seus funcionários ou de seus prepostos na execução do Contrato. 

 
13.2.13 A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e de seguros decorrentes da execução do contrato. 
 

13.2.14 Na execução dos serviços a Contratada obriga-se a: 

 

a) Fornecer toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários; 

 
b) Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 

 
c) Refazer por sua conta os serviços executados em desacordo com as determinações da 
Fiscalização e aqueles que apresentarem vícios, reconstituindo-os satisfatoriamente, sem mais ônus 

para a FDSBC. 

 

13.2.15 Todos os serviços realizados serão documentados através da apresentação dos 

respectivos comprovantes de veiculação, cópias das faturas e duplicatas quitadas, emitidas pelos 
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fornecedores, os quais deverão acompanhar a comunicação escrita de finalização dos trabalhos, 

consoante previsão dos subitens 13.5 e 13.7, nos prazos a seguir discriminados: 

 

a) Comprovantes de veiculação até 05 (cinco) dias úteis, antes do pagamento; 

 
b) Cópias das faturas e duplicatas quitadas emitidas pelos fornecedores, até 05 (cinco) dias úteis, 

após o efetivo pagamento. 

 

13.2.16 Os originais dos materiais desenvolvidos para a execução dos serviços (arte, fotolito, VT, 

filmes, etc.) ficarão sob a guarda da Contratada, mas deverá ser apresentada 01 (uma) cópia para a 

FDSBC para comprovação da prestação do serviço e arquivo próprio. 

 

13.2.17 Não poderá haver substituição nas equipes técnicas da Contratada sem a prévia 

verificação de documentos, informações e aceitação pela FDSBC. 
 

13.2.18 A Agência de Propaganda e Publicidade Contratada deverá atuar na cidade de São 
Bernardo do Campo, com estrutura técnica operacional compatível e suficiente para atender aos fins 

e objetivos da presente licitação, observada a agilidade, eficiência e prazos estabelecidos pela 
Administração em prol dos interesses envolvidos. 

 

13.2.19 A contratada não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de Agência quando da 
utilização, pela FDSBC, de créditos que a esta tenham sido eventualmente concedidos por veículos 

de divulgação, em qualquer ação publicitária pertinente ao Contrato decorrente desta licitação. 
 

13.2.20 A Contratada cede à FDSBC, de forma total e definitiva, os direitos patrimoniais de uso 
das idéias (incluídos os estudos, análises e planos), campanhas, peças e materiais publicitários, de 

sua propriedade, de seus empregados ou prepostos, concebidos, criados e produzidos em 
decorrência do Contrato decorrente desta licitação. 

 
13.2.20.1 O valor dessa cessão é considerado incluído nas modalidades de remuneração definidas 

nas Cláusulas Contratuais. 
 

13.2.20.2 A FDSBC poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos diretamente ou através de 
terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência do Contrato decorrente desta licitação e 

mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus perante a 

Contratada, seus empregados, prepostos ou subcontratados. 

 

13.2.20.3 A juízo da FDSBC, as peças criadas pela Contratada poderão ser reutilizadas por outros 
órgãos ou entidades integrantes da estrutura da FDSBC, sem que caiba a eles ou à FDSBC qualquer 

ônus perante a Contratada. 

 

13.2.21 Nas contratações que envolvam direitos de terceiros, a Contratada, mediante prévia 
definição da FDSBC, poderá solicitar de cada contratado dois orçamentos para execução do serviço, 
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um de cessão de direitos por tempo limitado e outro de cessão total e definitiva, para que a FDSBC 

escolha uma das opções. 
 

13.2.21.1 Nos casos de cessão por tempo limitado, a Contratada utilizará os trabalhos de arte e 

outros protegidos pelos direitos autorais e conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato 
de cessão e condicionará a contratação ao estabelecimento, no ato de cessão/orçamento/contrato, 

de cláusulas em que o subcontratado garanta a cessão pelo prazo mínimo a ser definido pela 
FDSBC, em cada caso. 

 

13.2.22 Quando a FDSBC optar pela execução dos serviços com a cessão total e definitiva, a 

Contratada se obriga a fazer constar dos ajustes que vier a celebrar com terceiros – para a 
produção de campanhas, peças e materiais publicitários – cláusulas escritas que: 

 

13.2.22.1 Explicitem a cessão total e definitiva, por esses terceiros, do direito patrimonial de uso 

sobre trabalhos de arte e outros, protegidos pelos direitos autorais ou conexos, aí incluídos a 
criação, produção e direção, a composição, arranjo e execução de trilha sonora, as matrizes, os 

fotolitos e demais trabalhos assemelhados. 
 

13.2.22.2 Estabeleçam que esta FDSBC poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos, 

diretamente ou por intermédio de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência do 
Contrato e mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus perante 

os cedentes desses direitos. 

 

13.2.23 Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão – definitiva ou por tempo 
limitado – será sempre considerada como já incluída no custo de produção. 

 

13.2.23.1. Quando da reutilização de quaisquer peças publicitárias, o valor a ser pago pela Faculdade 
será negociado caso a caso, tendo como parâmetros básicos a qualidade e os preços praticados no 

mercado, obedecidos aos percentuais máximos definidos no Contrato. 
 

13.2.24 Os direitos autorais, patrimoniais e conexos não serão devidos quando se tratar de 

“serviço de cópia”. 

 

13.2.25 A Contratada se obriga a fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de 

produção, os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) consagrada(s), 
incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos. 

 

13.2.26 A Contratada se obriga a fazer constar dos respectivos ajustes que vier a celebrar com 
terceiros, nos casos de tomadas de imagens sob a forma de reportagens, documentários e outras, 

que não impliquem direitos de uso de imagem e som de voz, cláusulas escritas estabelecendo: 
 

13.2.26.1 Que a FDSBC, poderá solicitar, a qualquer tempo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias 
das imagens contidas no material bruto produzido, as quais deverão ser entregues em Betacam e 

em DVD. 
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13.2.26.2 A cessão dos direitos patrimoniais de uso desse material à FDSBC, que poderá, a seu 
juízo, utilizar referidos direitos, diretamente ou por intermédio de terceiros, com ou sem 

modificações, durante a vigência do Contrato e mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem 
que lhe caiba qualquer ônus perante os cedentes desses direitos. 

 
13.2.26.3 Que qualquer remuneração devida em decorrência dessa cessão será sempre 

considerada como já incluída no custo de produção. 

 

13.2.27 A FDSBC será a única e exclusiva proprietária dos resultados oriundos do cumprimento 

do Contrato, sejam tais resultados passíveis ou não de proteção do Direito de Propriedade 
Intelectual. 

 
13.2.28 É garantido à FDSBC o direito de titularidade sobre o resultado privilegiável da 

propriedade intelectual, oriundo da execução do objeto contratual, respeitados os direitos garantidos 
à contratada, ou a terceiros, antes da assinatura do presente contrato. 

 
13.2.29 Fica garantida à FDSBC a apropriação dos direitos patrimoniais e conexos que importem 

em direitos autorais, respeitada a nomeação do autor. 

 

13.2.30 Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pela FDSBC poderão 

fornecer à Contratada bens ou serviços especializados relacionados com as atividades 

complementares da execução do objeto do Contrato, nos termos do item 1.1.2 deste Edital. 

 

13.2.30.1 O fornecimento de bens ou serviços especializados na conformidade do previsto no 

subitem 13.2.30 exigirá sempre a apresentação pela Contratada à FDSBC de 3 (três) orçamentos 
obtidos entre pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido. 

 
13.2.30.2 No caso do subitem 13.2.30.1, a Contratada procederá à coleta de orçamentos de 

fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada 
sob fiscalização da FDSBC, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 

0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do Contrato. 

 

13.2.30.3 O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) 
do limite previsto na alínea a do inciso II do artigo 23 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 

1993, está dispensado do procedimento previsto no subitem 13.2.30.2. 
 

13.2.31 Os custos e as despesas de veiculação apresentados à FDSBC para pagamento deverão 
ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da 

descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de 

relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível. 

 

12.2.31.1 Pertencem à FDSBC as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente 
ou por intermédio de Agência de Propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na 

http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html
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forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação. 

 

13.2.32 A Agência Contratada deverá, durante o período de no mínimo 5 (cinco) anos após a 
extinção do Contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das 

peças publicitárias produzidas, inclusive com as devidas notas fiscais, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis, inclusive multas e devolução de valores recebidos, previstas na legislação 

aplicável, neste Edital e no Contrato. 

 

13.2.33 As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de 
serviços especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio aberto para o Contrato na rede 

mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados. 
 

13.2.33.1. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço 
de fornecedores e de cada meio de divulgação. 

 
13.2.34 É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua 

aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de 

direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no subitem 
13.2.31.1. 

 
13.2.34.1 A equação econômico-financeira definida na licitação e no Contrato não se altera em 

razão da vigência ou não de planos de incentivo referidos no caput do artigo 18 da Lei nº 
12.232/2010, cujos frutos estão expressamente excluídos dela. 

 
12.2.34.2. A Agência de Propaganda e Publicidade não poderá, em nenhum caso, sobrepor os 

planos de incentivo aos interesses da Faculdade, preterindo veículos de divulgação que não os 

concedam ou priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha 
desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados. 

 

13.2.34.3. O desrespeito ao disposto no subitem 13.2.34.2 constituirá grave violação aos deveres 
contratuais por parte da Agência Contratada e a submeterá a processo administrativo em que, uma 

vez comprovado o comportamento injustificado, implicará a aplicação das sanções previstas no 
caput do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Edital e no Contrato. 

 
13.2.35 Para fins de interpretação da legislação de regência, valores correspondentes ao 

desconto-padrão de Agência pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e 
conta de clientes anunciantes, constituem receita da agência de publicidade e, em conseqüência, o 

veículo de divulgação não pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar tais valores como receita    

própria; inclusive quando o repasse do desconto-padrão à agência de publicidade for efetivado por 
meio de veículo de divulgação. 

 
13.2.36 DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
13.2.37 Até 5 dias úteis anteriores à data designada para a assinatura do Contrato, a licitante 

http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html
http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html
http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html
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vencedora prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, podendo 

optar por uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1º, incisos I a III, da Lei nº 8.666/93, cuja 
validade deverá abranger todo o período de vigência do Contrato. 

 

13.2.38 A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a finalização 
completa dos serviços contratados, considerando a emissão do derradeiro Termo de Recebimento 

Definitivo (Anexo X) e eventuais aditamentos de prazo, e, quando em pecúnia, será atualizada 
monetariamente. 

 
13.2.39 Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando do término da vigência contratual, 

considerados eventuais aditamentos de prazo, o valor será devolvido devidamente corrigido pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou 

pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for a menor 

nos últimos 12 (doze) meses. 
 

13.2.40 Tratando-se de títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil (BACEN), e seus valores econômicos serão avaliados pela Seção de Finanças (SFD-102) da 
Faculdade. 

 
13.2.41 Tratando-se de seguro-garantia ou fiança bancária, ficará sujeita à prévia aprovação pela 

Seção de Finanças (SFD-102) da Faculdade, quanto aos limites de Exposição por Cliente, em 

conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).  
 

13.2.42 Havendo prorrogação contratual, a validade da garantia deverá ser renovada, de forma a 
abranger o período integral de vigência do Contrato, e/ou ser complementada, se houver reajuste 

de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena de rescisão e aplicação 
de sanção administrativa. 

 
13.2.43 Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 

indenização de terceiros, a Contratada será notificada por ofício ou e-mail, estando obrigada a repor 

ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas 
do recebimento da referida notificação, sob pena de aplicação de sanção e rescisão do ajuste.   

 
13.2.44 À Faculdade cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 

devida pela Contratada. 
 

13.2.45 A garantia assegurará, inclusive, o pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais de qualquer natureza, não honrados pela CONTRATANTE. 

 
13.3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.3.1. Aplicam-se ao presente Edital e à consequente contratação as sanções estipuladas na Lei 
Federal nº 12.232/2010 e na Lei Federal nº 8.666/1993. 
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13.3.2. A Contratada cometerá infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010 e 
da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e nos Anexos deste Instrumento, não olvidando, ainda, de demais condutas elencadas 
pelos diplomas legais aplicáveis, quando: 

 
a) deixar de executar total ou parcialmente o Contrato; 

 
b) apresentar documentação falsa; 

 

c) comportar-se de modo inidôneo; 
 

d) cometer fraude fiscal; 
 

e) descumprir quaisquer das obrigações avençadas. 
 

13.3.3. Se a Contratada cometer qualquer das infrações discriminadas acima, nos Anexos deste 
Edital ou na Lei, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 
 

b) multa: 
 

b.1) moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 
Contrato, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 

 

b.2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o 

valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 
 

b.3) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que 

o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 
 

b.4) compensatória de 10% (dez por cento) do valor dos serviços prestados em casa de falhas, 

deficiências, vícios, defeitos, dissonâncias com o estabelecido pela Faculdade ou má-qualidade. 
 

13.3.3.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar ou 
retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela Faculdade, caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 10% (dez por 
cento) do valor adjudicado. 
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13.3.3.2 A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 

adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 10% 
(dez por cento) do valor adjudicado. 

 
13.3.3.3. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o caso, 
sujeitará a Contratada ao pagamento de multa compensatória de 10% (dez por cento) e de 5% 

(cinco por cento), respectivamente, sobre o valor contratado. 
 

13.3.4. Tratando-se de inexecução parcial, a Faculdade poderá autorizar ou não a continuidade do 

ajuste. 
 

13.3.5. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente não executado se o atraso for superior a 
10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 

 
13.3.6. A adjudicatária também fica sujeita às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos da legislação aplicável. 
 

13.3.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
13.3.8. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Faculdade, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
13.3.9. Os valores relativos às multas aplicadas, sempre que possível, serão descontados de 

eventuais créditos pertencentes à adjudicatária, inclusive na hipótese de falta de complementação da 

garantia, prevista no subitem 13.3.3.3, e, na falta ou insuficiência destes, serão cobrados por meio 
de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou sua 

aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
 

13.3.10. Os valores relativos às multas aplicadas referentes aos subitens 13.3.3.1 e 13.3.3.2, bem 
como na hipótese de ausência de renovação da garantia prevista no subitem 13.3.3.3, serão 

cobrados por meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho 
que determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa.  

 

13.3.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Faculdade inadimplidos, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

 
13.3.12. As sanções aqui previstas, incluindo as multas, são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. A aplicação de 
qualquer penalidade prevista neste Edital e no Contrato não exclui as demais sanções, inclusive 

administrativas, previstas na Lei Federal nº 12.232/10 e na Lei Federal nº 8.666/93. 
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13.3.13. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a responsabilização 

civil e criminal da Contratada pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 
 

13.3.14. A aplicação das penalidades não impede a Faculdade de exigir o ressarcimento dos prejuízos 

efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela Contratada. 
 

13.3.15. No caso de a Contratada encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação 
em falência ensejará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das demais 

cominações legais. 
 

13.3.16. Encontrando-se a Contratada em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento 
do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 

demais cominações legais. 

 

13.4. DA RESCISÃO 

 

13.4.1 Em caso de ocorrência das hipóteses elencadas no inciso I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93, poderá ser rescindido unilateralmente este contrato, independentemente 

de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ressalvados o contraditório administrativo e a 
ampla defesa, inclusive a comprovação de força maior elidente. 

 
13.3.1 Nas demais hipóteses relacionadas no artigo 78, aplicar-se-ão as disposições específicas da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13.3.2 – Na rescisão amigável, observar-se-á o disposto no inciso II e no parágrafo 1º do artigo 

79 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

13.5. DOS PAGAMENTOS 

 

13.5.1. Os pagamentos somente serão efetuados após o recebimento definitivo dos serviços 
prestados, observadas, em todas as hipóteses, as previsões e regramentos constantes  do subitem 

13.7 deste Edital, estando condicionados, minimamente:  

 
a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei; e 

 
b) à atestação da Chefia da Comunicação Social (SFD-108) da Faculdade.  

 
13.5.2.  A Chefia da Comunicação Social (SFD-108) da Faculdade terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para atestar a Nota Fiscal Eletrônica recebida pela Faculdade, computados a partir do dia seguinte à 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo X) relacionado ao serviço correspondente à 

cobrança, certificando, para cada caso, que, além de tudo ter sido cumprido em conformidade com 

este Edital, com o Contrato e com a Proposta Técnica, o documento fiscal se encontra de acordo com 
os valores e condições contratados. 
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13.5.3. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir da 

atestação emitida pela Chefia da Comunicação Social (SFD-108). 
 

13.5.4. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da Contratada, o prazo para pagamento 

será contado a partir da regularização da pendência. 
 

13.5.5. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças da Prefeitura 

Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. 
 

13.5.6. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) dias úteis 
anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela Contratada implicará 

a imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este subitem, independentemente de 

notificação. 
 

13.5.7. O pagamento eventualmente efetuado com atraso, por responsabilidade exclusiva da 
Faculdade, terá seu valor atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for a menor nos últimos 12 (doze) meses, calculado 

entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento. 
 

13.5.8. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela Contratada, 

independentemente de eventual prorrogação autorizada pela Faculdade. 
 

13.5.9. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou, se o administrador 

judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está 
cumprindo o plano de recuperação judicial. 

 
13.5.10. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os 

demais comprovantes indispensáveis para a realização dos pagamentos, deverá apresentar atestação 

documental de que está honrando as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 

13.5.11. O descumprimento das regras contidas nos subitens 13.5.9 e 13.5.10 assegurará à 
Faculdade o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 

 

13.6. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

13.6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis, podendo haver revisão de valores caso ocorra alteração 
na Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo vigente nas datas das 

respectivas emissões das Ordens de Serviço. 
 

13.7. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA 
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13.7.1. Os serviços serão recebidos pela Chefia da Comunicação Social (SFD-108) da seguinte forma: 

 
13.7.1.1. Provisoriamente: 

 

I. Mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo VIII) no prazo de até 03 (três) 
dias úteis, computados a partir do dia útil seguinte à confirmação de recebimento pela FACULDADE 

da comunicação escrita da CONTRATADA acerca da finalização dos serviços, para posterior inspeção 
técnica, conferindo se estes atenderam as especificações detalhadas nos Anexos deste Edital. A 

aferição também estará condicionada à apresentação dos seguintes documentos pela Contratada: 
a) a correspondente Nota Fiscal, que será emitida em formato digital; 

b) o documento fiscal do fornecedor de bens e de serviços especializados, quando for o caso; 
c) o documento fiscal ou faturas/duplicatas emitidas pelo veículo de divulgação, quando for o caso; e 

d) o(s) documento(s) de comprovação da veiculação, da execução dos serviços e, quando for o caso, 

da sua entrega. 
 

II. A verificação descrita no subitem anterior, para fins de recebimento definitivo, deverá ser efetuada 
em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, computados a partir do dia seguinte à data de 

expedição do respectivo Termo de Recebimento Provisório (Anexo VIII); 
 

III. Eventuais irregularidades, falhas, vícios, defeitos de qualquer natureza e/ou dissonâncias com as 
especificações dos Anexos deste Edital serão apontados em Termo Circunstanciado de Recebimento 

Provisório (Anexo IX), a ser expedido pela Chefia da Seção de Comunicação Social (SFD-108), no 

qual será fixado o prazo necessário para que a Contratada os corrija, sem qualquer custo ou encargo 
financeiro para a Faculdade; 

 
IV. A Chefia da Seção de Comunicação Social (SFD-108) recusará os serviços, bem como as 

cobranças que, após a inspeção técnica, não apresentarem conformidade com as especificações 
mínimas constantes deste Instrumento, notadamente de seus Anexos, quando a Contratada se 

recusar a corrigi-los no prazo determinado na forma do inciso III anterios; 
 

V. Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais 

como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, inclusive 
as decorrentes da correção das cobranças e dos serviços recusados por não atenderem ao Edital, ao 

Contrato e/ou à Proposta Técnica ou por apresentarem irregularidade, falha, dissonância às 
especificações exigidas neste certame, vício ou defeito; 

 
VI. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e protocolizados 

junto à Chefia da Seção de Comunicação Social (SFD-108), antes do vencimento do prazo, 
devidamente justificados pela Contratada, para serem submetidos à apreciação da Faculdade; 

 

VII. Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, defeito, vício, irregularidade ou 
dissonância do serviço em relação a este Edital e seus Anexos, no prazo assinalado, computada a 

partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo. 
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13.7.1.2. Definitivamente:  

 
I. Mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo X) pela Chefia da Seção de 

Comunicação Social (SFD-108), quando, após a verificação dos serviços prestados, constatar-se que 

estão em consonância com as especificações exigidas neste Edital, em seus Anexos, no Contrato e na 
Proposta Técnica, e, na hipótese prevista no inciso III do subitem 13.7.1.1 deste Edital, tiverem 

sanadas todas as irregularidades, falhas, vícios, defeitos ou dissonâncias constantes do Termo 
Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo IX), e atestará a Nota Fiscal, encaminhando-a 

para apreciação e pagamento. 
 

II. O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo X) será enviado à Contratada por e-mail ou ofício no 
prazo de até 03 (três) dias úteis após a sua emissão. 

 

II. O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, vício/defeitos e/ou 
dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os prazos 

legais/contratuais e de responsabilidade civil. 
 

14.0 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 A participação da empresa nesta licitação, com a entrega dos Invólucros, significa que tem 

pleno conhecimento dos termos deste Edital e que se responsabiliza pela veracidade das seguintes 
informações: 

 
a) que de acordo com as especificações fornecidas pela FDSBC, há perfeita condição para a 
execução completa dos serviços; 

 

b) que nenhum dos seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco) por 
cento do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos e funcionários tenham 

vínculo com a FDSBC, sob qualquer regime de contratação; 

 
c) que não possui fato impeditivo para contratação com o serviço público; 

 

d) que não se utiliza, em qualquer fase do processo produtivo e/ou prestação de serviço, de mão- 
de-obra de menor de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 

como de menores de 16 (dezesseis) anos de idade, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de idade (Declaração a ser firmada pela licitante conforme 

Anexo XV); 

 
e) que, se possuir cem ou mais empregados, dois a cinco por cento dos seus cargos estarão 

preenchidos por beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, conforme preceitua 
o artigo 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e Portaria nº 4.677, de 29 de julho de 

1998; 

 

f) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data designada para a 
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entrega dos Invólucros. 

 
14.2 Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente junto à Seção de Compras e 

Contratos (SFD-109) da FDSBC, localizada na Rua Barentz, na altura do nº 78, Jardim do Mar, nesta 

cidade, no horário das 08:30 às 17:00 horas ou ainda através do telefone (11) 3927-0112/0269 ou 

por e-mail, a saber: licitacao@direitosbc.br. 

 

14.3 As respostas às consultas serão publicadas no sítio institucional da Faculdade de Direito de 

São Bernardo do Campo - www.direitosbc.br – e remetidas ao e-mail da interessada. 

 

14.4 As eventuais impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas à autoridade competente, 

protocoladas diretamente na Seção de Compras e Contratos (SFD-109) da FDSBC, na forma, nos 

prazos e com os efeitos estabelecidos em Lei. Admite-se impugnação por intermédio de e-mail 

(licitacao@direitosbc.br), ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do 

original na Seção de Compras e Contratos (SFD-109) da FDSBC no prazo de até 48 horas anteriores 

à data para abertura dos Invólucros, ou à apresentação mediante assinatura eletrônica, na forma da 

Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, hipótese esta última que não demandará a entrega da 

respectiva via física. 

 

14.5 Se acolhida a impugnação ao Edital, em despacho fundamentado, será designada nova data 

para a realização desta Concorrência. 

 

14.6 Este edital e seus anexos também poderão ser adquiridos pelo interessado dirigindo-se ao 

balcão de expediente da Seção de Compras e Contratos da FDSBC, no mesmo endereço e horário 
citados no subitem 14.2 deste Edital, munido de CD (Compact Disc) gravável, de boa qualidade, 

local onde poderão ser esclarecidas eventuais dúvidas. 

 

14.7 As dúvidas que não puderem ser esclarecidas por ocasião da consulta do Edital “in loco” ou 

por telefone deverão ser apresentadas por escrito e protocolizados no endereço e horário 
mencionados no subitem 14.2, aos cuidados da Comissão de Licitações e Julgamento da FDSBC. 

 

14.8 Não serão aceitas consultas e impugnações por outro meio senão aquele mencionado no 
subitem 14.4. 

 

14.9 As respostas às consultas, as decisões das impugnações, o julgamento dos recursos, o 
resultado final desta Concorrência e os demais atos cuja publicação seja imprescindível serão 

afixados no Quadro de Editais localizado no mesmo endereço mencionado no subitem 14.2, bem 
como no sítio institucional da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - www.direitosbc.br, 

no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal “Notícias do Município” de São Bernardo do 
Campo, nos termos da legislação aplicável. 
 
14.10 - Somente serão respondidas as dúvidas encaminhadas até até 48 horas anteriores à data 

para abertura dos Invólucros. 

mailto:licitacao@direitosbc.br
http://www.direitosbc.br/
mailto:licitacao@direitosbc.br
http://www.direitosbc.br/
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14.11 Fica desde já eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente licitação e do Contrato que vier a ser firmado. 

 

14.12 A Comissão de Julgamento de Licitações da FDSBC, no interesse público, poderá relevar 

omissões puramente formais, desde que não infrinjam o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

 

14.13 As normas disciplinadoras desta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração e respeitem a igualdade de oportunidades entre as licitantes. 

 

14.14 Os casos omissos serão solucionados pela Presidente da Comissão de Julgamento de 
Licitações da FDSBC (CJL-FD). 

 
14.15 - Seguem anexos ao presente Edital, dele constituindo como partes integrantes: 

 

14.15.1 - ANEXO I – “Briefing”; 

 

14.15.2 - ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial; 

 
14.15.3 - ANEXO III – Tabela de Custos Referenciais; 

 

14.15.4 - NEXO IV – Modelo de Procuração; 

 

14.15.5 - ANEXO V - Minuta de Contrato; 
 

14.15.6 - ANEXO VI – Modelo de Declaração de Microempresa; 
 

14.15.7 - ANEXO VII - Credenciamento; 
 

14.15.8 - ANEXO VIII - Termo de Recebimento Provisório; 

 
14.15.9 - ANEXO IX - Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório; 

 
14.15.10  - ANEXO X - Termo de Recebimento Definitivo; 

 
14.15.11  - ANEXO XI - Recuperação Judicial; 

 
14.15.12  - ANEXO XII - Recuperação Extrajudicial; 

 

14.15.13  - ANEXO XIII - Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança no 
Trabalho; 
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14.15.14  - ANEXO XIV - Declaração de Comprometimento com a Prática do Trabalho Decente; 

 
14.15.15  - ANEXO XV - Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação 

 

14.15.16  - Anexo XVI - Termo de Referência 
 

 
São Bernardo do Campo, 1 de julho de 2022. 

 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 
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ANEXO I - BRIEFING  

(Contratação: Agência de Publicidade) 

 

1. SITUAÇÃO GERAL 

   
Autarquia Municipal criada em outubro de 1964, hoje com 57 (cinquenta e sete anos) de existência, a Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo é referência no ensino jurídico do país com mais de 14.000 (quatorze mil) 

profissionais formados e atuantes nas mais diversas áreas do Direito.  

Atinge os objetivos essenciais de aprimoramento do ensino e estímulo às atividades de pesquisa e de extensão por 

intermédio do oferecimento do Curso de Graduação em Direito, Cursos de Atualização e Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu.  

Sem fins lucrativos, possui uma das menores anuidades do Estado de São Paulo, garantindo sua autonomia financeira, o 

que corrobora para manter-se como uma das melhores instituições de ensino jurídico do Brasil.   

2. SELOS, CERTIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES 

Com tradição comprovada, a Direito São Bernardo, no decorrer de sua trajetória de ensino jurídico de qualidade, vem 

recebendo selos, certificações e premiações que confirmam sua excelência, destacando-se: 

Selo OAB Recomenda: Título entregue pela Ordem dos Advogados do Brasil que tem por objetivo contribuir com o 

aprimoramento do ensino jurídico do país, utilizando como base para a seleção os índices de aprovação da própria 

instituição de classe dos advogados em território nacional.  

RUF: O Ranking Universitário Folha é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil feita pelo Jornal Folha de São 

Paulo desde 2012, com a finalidade de classificar universidades e cursos superiores em nível nacional. A cada edição, a 

Direito São Bernardo segue entre as melhores. 

Recredenciamento CEE-SP: Validação concedida pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE-

SP), capaz de reforçar a qualidade do ensino e a infraestrutura das Instituições de Ensino Superior Públicas do Estado de 

São Paulo.  

No ano de 2018, a Faculdade renovou seu credenciamento junto ao CEE-SP, mantendo esta condição nos dias atuais.   
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3. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

Missão: Oferecer ensino jurídico de alta qualidade, com sólida formação humanística, responsabilidade social e 

prestação de serviços à comunidade local. 

Visão: Manter-se como referência nacional no ensino jurídico, por meio da excelência dos serviços educacionais e 

sociais prestados.  

Valores: 

• Promover a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana; 

• Respeitar a dignidade e as liberdades fundamentais do homem; 

• Formar profissionais éticos e comprometidos com a responsabilidade social. 

 

4. MODERNIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA  

 

O campus da Direito São Bernardo, embora já estruturado com salas de aula informatizadas, biblioteca, laboratório de 

informática, internet sem fio (Wi-Fi), lanchonete e sala especialmente montada para a simulação de júri (Forinho), vem 

passando por reformas importantes desde 2020 para aperfeiçoamento e modernização de todo seu campus, com o 

objetivo de oferecer à Comunidade Acadêmica o melhor em termos de acessibilidade, tecnologia, segurança e conforto.  

 

Espaços recentemente modernizados, evidenciando a evolução da Instituição: 

 

1) Telhados dos Prédios “Java” e “Barentz” reformados por moderno sistema “joist”, garantindo segurança e 

harmonia ao ambiente; 

2) Retrofit dos tablados das salas de aula, com reforma estrutural e posterior instalação de piso próprio para 

ambiente educacional; 

3) Pintura interna de todas as salas de aula;  

4) Pátio transformado em moderno espaço de convivência com acessibilidade, contando com lanchonete e cafeteria 

novas, que fornecem produtos de qualidade com preços compatíveis de mercado, estruturadas com 

autoatendimento eletrônico; 

5) Reforma de seus dois Auditórios com capacidade para 120 (cento e vinte) pessoas cada, que contou com a 

modernização de todo o mobiliário e com a instalação de novos e modernos equipamentos audiovisuais; 

6) Reforma de cabines primárias;  

7) Inovação de seu parque informatizado com a substituição de seus computadores por máquinas atuais e 

modernas, preparando sua estrutura de TI e redes para wifi - 6 e programas de última geração; 
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8) Modernização da fachada do campus com idade de 57 (cinquenta e sete) anos, por meio de reforma com 

moderno sistema de envelopamento que conta com estrutura de alumínio, placa de ACM e pele de vidro; 

9) Continuação da modernização dos ambientes de sala de aula, com a execução de projeto que os harmonize, 

torne-os mais aconchegante e funcional quanto à estrutura, mobiliário e ferramentas de informatização e áudio e 

vídeo; 

10) Modernização de seu Anfiteatro com capacidade para 260 (duzentos e sessenta) pessoas, com a execução de 

projeto que os harmonize, torne-os mais aconchegante e funcional quanto à estrutura, mobiliário e ferramentas 

de informatização interativas e áudio e vídeo.  

11) Instalação de totens e televisores corporativos no campus para o fortalecimento da comunicação interna e 

externa interativa e tecnológica, com canais internos e externos que veiculam notícias acadêmicas, notícias 

nacionais e internacionais, além de notícias jurídicas a todo instante.  

 

Em suma, atualmente a Direito São Bernardo continua passando por reformas para que possa acomodar o seu alunado, 

seus professores e seus funcionários administrativos de forma acessível, confortável e acolhedora.   

 

5. GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

O Bacharelado em Direito, com 57 (cinquenta e sete) anos de existência, é ofertado levando-se em consideração a 

evolução do Direito, de suas carreiras públicas e privadas, associando-o ao colossal avanço tecnológico, trazido para as 

salas de aula.    

 

O vestibular é uma das formas de ingresso na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, além do processo de 

transferência externa promovido pela Instituição.  

A prova, ao longo de mais de duas décadas, é elaborada e organizada pela Fundação São Paulo, mantenedora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que busca identificar, por meio de questões objetivas e discursivas, o 

aptidão do candidato nas diversas áreas do conhecimento, como: Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Química, 

História e temas da atualidade, bem como a coesão e a coerência na elaboração textual aplicados em forma de redação. 

O Corpo Docente da Direito São Bernardo conta com Professores Doutores, Mestres e Especialistas, capacitados e 

preparados para a formação jurídica e humanística do alunado, em constante atualização e aperfeiçoamento, com 

experiências profissionais e acadêmicas nacionais e internacionais, ocupantes das diversas carreiras públicas e privadas 

do Direito, proporcionando experiências reais da prática das profissões jurídicas.   
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6. PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO E ÁREAS CORRELATAS 

 

O aprimoramento do conhecimento técnico-científico também se estabelece por meio dos Cursos de Pós-Graduação 

“Lato Sensu”, Cursos de Aperfeiçoamento, Cursos de Atualização e de Extensão Universitária, oferecidos desde 1991, 

haja vista que o mercado de trabalho vem exigindo do profissional de Direito que se mantenha atualizado e qualificado.  

Dessa maneira, a Direito São Bernardo disponibiliza cursos que contam com temáticas variadas, nas, modalidades 

presencial e on-line, com curta ou longa duração.  

Além disso, alguns formatos ofertados podem ser cursados por alunos ainda em período de Graduação, contabilizando 

horas de atividade complementar. 

Pós-Graduação “Lato Sensu”: Com carga horária de 360 horas total (432 horas/aula de 50 min) para obtenção do 

certificado de especialista, são oferecidos em temáticas atuais e abrangentes, como Direito Digital, Diversidades e 

Inclusão Social, Trabalho, Civil, Processo Civil, Tributário, Difusos e Coletivos, Imobiliário e muito mais. A estrutura 

programática da Especialização também permite que os interessados, incluindo estudantes de 4º e 5º anos, participem de 

módulos separados dentro de cada curso, com carga de 100 horas (120 horas/aula de 50 min). 

Aperfeiçoamento: Destinado àqueles que já possuem uma graduação e desejam se aprimorar em suas áreas de 

atuação. A modalidade possui carga horária mínima de 180 horas, sendo o máximo de 350 horas. 

Extensão: Contando com temas variados e proposta de aprimoramento de curta duração em média (40 horas/aula), os 

cursos estão disponíveis para graduados ou estudantes matriculados nos 4º e 5º anos. 

Atualização: Outra opção para aqueles que desejam se qualificar em um curto período são os cursos de atualização. 

Essa modalidade tem duração de cerca de 20 horas/aula a custos acessíveis e voltados para operadores do Direito e 

graduandos. 

7. BOLSAS DE ESTUDOS OFERECIDAS PELA DIREITO SÃO BERNARDO  

 

A Direito São Bernardo oferece oportunidades de bolsas de estudo para alunos: em situação de hipossuficiência 

econômico-financeira; que precisem de financiamento próprio para viabilizar seus estudos; que se destacam pelo 

excelente desempenho acadêmico; ou que estagiem nos postos oferecidos pela Instituição.  
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Alunos egressos da rede pública de ensino poderão obter bolsa integral de até 100% de desconto no primeiro ano do 

curso, através do respectivo Programa. 

 

Informações adicionais a respeito dos Programas de Bolsas de Estudo disponibilizados pela Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo poderão ser acessadas pelo link: https://www.direitosbc.br/cursos/graduacao/bolsa-de-estudos/.  

 

8. PROJETO DE APRIMORAMENTO INSTITUCIONAL DA DIREITO SÃO BERNARDO 

 
No ano de 2022, a Direito São Bernardo passou a contar com assessoria técnica especializada em gestão educacional do 

Instituto Lobo de Pesquisa e Gestão Educacional, visando ao aprimoramento do modelo institucional da Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo, cujo projeto é Coordenado pelo Prof. Dr. Roberto Leal Lobo e Silva Filho, juntamente 

com o atual Diretor da Direito São Bernardo, Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa.   

 

9. CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

Além de convênios estabelecidos com órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Ministério 

Público Federal por intermédio da Procuradoria Regional da República da 3ª Região, a Direito São Bernardo conta com 

Convênios de Cooperação Científica com as seguintes universidades internacionais: a) Universidad Nacional de Cuyo 

(Argentina); b) Universidad Nacional de Jaén (Espanha); c) Universidad de Salamanca (Espanhol); d) Universitá di 

Bologna (Itália); e) Università di Sassari (Itália); f) Università Degli Studi di Perugia (Itália); f) Università Degli Studi di 

Torino (Itália); g) Università Degli Studi di Messina (Itália); h) Universidad de Castilla – La Mancha (Espanha); e i) 

Universidad de Medellín (Colombia).  

 

Por intermédio dos convênios de cooperação técnica, alunos e Professores da Direito São Bernardo realizam 

intercâmbios científicos com as universidades internacionais acima. 

 
10. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E AÇÕES SOCIAIS PARA OS MUNÍCIPES, ENVOLVENDO ALUNOS, 

PROCURADORES E PROFESSORES DA DIREITO SÃO BERNARDO 

 

Assistência Jurídica: Os moradores de São Bernardo do Campo podem contar com a assistência jurídica gratuita 

mantida por uma das mais importantes instituições de ensino jurídico do país, a Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo. Os postos fornecem orientação jurídica e prestação jurisdicional nas diversas áreas do Direito, dentre elas: 
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Direito Previdenciário, Direito Trabalhista, Direito do Consumidor e Direito de Família. A seguir os programas 

desenvolvidos neste âmbito: 

 

● Ações Sociais: Com o intuito de auxiliar a comunidade, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 

oferece serviços e promove campanhas para orientar juridicamente pessoas em situação de vulnerabilidade.  

 

● CEJUSC: O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania é uma parceria entre a Faculdade de Direito 

de São Bernardo do Campo e o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o objetivo de ajudar na compreensão sobre 

questões judiciais para a população que necessita dos serviços do Poder Judiciário. Por meio dessa atividade, são 

realizadas sessões e audiências de conciliação e mediação, sem prejuízo de outros métodos consensuais, com a 

participação direta de estagiários de Direito. 

 

● Direito na Palma da Mão: O programa, realizado há 15 anos, consiste em palestras e prestação de orientação 

jurídica nas escolas de São Bernardo do Campo para pais e familiares de alunos que comparecerem, com enfoque no 

Direito de Família. 

 

● Escritório - Escola: Fornece Assistência Judiciária Gratuita para a população carente em áreas relacionadas ao 

Direito, notadamente em Direito de Família. 

 

● Anexo do JEC: O Cartório Anexo do Juizado Especial Cível decorre de parceria firmada entre a Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da qual é fornecido 

atendimento direcionado a  causas de menor complexidade e com valor de até 20 salários mínimos, com observância à 

legislação aplicável, tendo como escopo oferecer uma opção de acesso democrática e rápida ao Poder Judiciário por 

munícipes desassistidos de advogado. 

 

● Orientação Jurídica: Atendimento gratuito, prestado pelos estagiários de Direito com supervisão de 

Procuradores da Faculdade, por meio do qual à população é garantia orientação e enquadramento jurídico a lides 

diversas.  

 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo link: https://www.direitosbc.br/assistencia-juridica-gratuita/. 

 

11. EVENTOS INSTITUCIONAIS QUE FOMENTAM DEBATES DE TEMAS JURÍDICOS ATUAIS – ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DE APRIMORAMENTO CIENTÍFICO  

https://www.direitosbc.br/assistencia-juridica-gratuita/
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A Direito São Bernardo, ao longo de sua existência, organiza atividades, debates e eventos que contemplam assuntos 

relevantes sobre o Direito, visando trazer conhecimento à sua comunidade acadêmica, por meio de convidados externos, 

palestrantes e juristas de renome. 

 

Eventos Institucionais/ Multidisciplinares: Encontros realizados anualmente para fomento das disciplinas fixas do 

curso, além de corroborarem para o cumprimento das Horas de Atividades Complementares exigidas pelo MEC aos 

alunos do curso de Direito.  

 

Semanajur: Anualmente a Semana Jurídica promove palestras para toda a comunidade acadêmica e público externo 

para abordar temas atuais do Direito.  

 

Webinares: Evento on-line para tratar de assuntos diversos de temas que necessitam ampliação ao conteúdo ministrado 

em sala de aula.   

 

Pós-Convida: Tem o objetivo de trazer à Comunidade Acadêmica diversas oportunidades de conhecimento profissional, 

acadêmico e científico, por meio da presença de personalidades nacionais e internacionais de destaque do Direito e 

áreas correlatas.  

 

Palestras: Têm como finalidade introduzir, de maneira objetiva, conteúdos relevantes para o ensino jurídico.  

 

Intervalo Cultural: Visa interação e acolhimento para um bom retorno às atividades presenciais e tem sua realização 

durante o intervalo das aulas do período matutino e noturno. 

 

LAB de Inovação: Objetiva o desenvolvimento de pesquisa acerca dos impactos da tecnologia e outras inovações no 

sistema jurídico, no ensino jurídico e na sociedade como um todo, bem como a promoção de cursos livres de 

aprimoramento nas áreas de tecnologia aplicada ao Direito, inovação e empreendedorismo envolvendo temas como 

Proteção de Dados e Legal Design.  

 

NEPA – Núcleo de Estudos Permanentes em Arbitragem: Tem como objetivo, o estímulo, projeção e desenvolvimento 

de pesquisa acerca dos meios adequados de solução de conflitos de interesses de forma privada, isto é, fora do Poder 

Judiciário, com ênfase na Arbitragem.  
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Iniciação Científica: Programa voltado ao ramo da pesquisa, elevando conceitos acadêmicos e proporcionando 

atividades mais profundas e completas para os alunos.  

 

Feira de Profissões: Anualmente, a FDSBC leva seus professores e alunos da Graduação para que apresentem as 

carreiras jurídicas e esclareçam dúvidas dos estudantes do 9° ano ao período pré-vestibular a respeito do curso de 

Direito. 

 

Visitas ao Campus: Durante todo o ano letivo, a Direito São Bernardo está aberta para que as pessoas possam vir à 

Instituição e conhecer o campus.  

 

Curso de Aprimoramento: Destinado aos alunos dos 4ºs e 5ºs anos, com objetivo de promover revisão das principais 

temáticas que compreendem a preparação para a primeira fase do Exame de Ordem, além de aprimorar conhecimentos 

desenvolvidos ao longo do curso.  

 

Tutorias: Atendimento destinado, principalmente, aos alunos do primeiro ao terceiro ano com intuito de criar um espaço 

de acolhimento no qual o estudante pode sanar dúvidas, conversar com o docente responsável pela sua série sobre a 

matéria e grade ou até mesmo um espaço de bate-papo entre alunos e tutores sobre os desafios da vida acadêmica. 

Grupos de Estudos: Têm o objetivo de proporcionar aos estudantes a oportunidade de desenvolver uma atividade de 

aprendizagem e investigação que permita examinar com detalhamento temas e questões relevantes para a formação 

jurídica. 

 

Cursos de Férias: Destinados ao público em geral, os Cursos de Férias abordam temas diversos, propiciando o 

enriquecimento cultural dos participantes em várias áreas do conhecimento. São realizados nos meses de janeiro e julho.  

 

Cursos de Ética: São fornecidos gratuitamente aos alunos da Faculdade, a partir do 4º ano, como uma das opções para 

cumprir o requisito exigido pela OAB de todo bacharel em Direito: Estudo nas normas éticas e disciplinares das profissões 

jurídicas. 

 

EPA – Estágio Profissional de Advocacia: É fornecido aos estudantes de Direito matriculados a partir do 4º ano e 

objetivam enriquecer a aprendizagem prática dos alunos, preparando-os para o exercício da advocacia. 

 

Estágio Interno e Postos da PMSBC: Estágio supervisionado ditado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC), 
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OAB e Projeto Pedagógico do Curso (Faculdade). O MEC e a OAB exigem, a partir do 4º ano, o total de 300 horas, sendo 

que 30 delas, obrigatoriamente, devem ser destinadas ao estudo das normas éticas das profissões jurídicas. 

 

Publicações Acadêmicas: A Faculdade de Direito São Bernardo incentiva e divulga, através da Comunicação Social, os 

trabalhos desenvolvidos por sua Comunidade Acadêmica durante ou após a graduação. As produções seguem o intuito 

de aprofundar os conhecimentos que receberam na FDSBC. 

 

12. DESAFIO DE COMUNICAÇÃO  

 

Nesse cenário, é necessário o planejamento e a criação de campanhas publicitárias para divulgação da tradição e 

excelência no ensino jurídico da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo ao longo dos seus 57 anos, além de 

campanhas publicitárias para divulgação dos processos seletivos da Instituição, tanto para o Curso de Graduação quanto 

para a os Cursos de Pós-Graduação, bem como para futuro Mestrado e Doutorado, ao seu público-alvo, visando ao 

crescimento de inscritos com relação aos números alcançados nos últimos anos, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, que estabelece como objetivo a consolidação do ensino de graduação, destacando as 

metas de ampliação do contingente de alunos matriculados e da taxa de sucesso neste âmbito. 

 

Para subsidiar a ação publicitária necessária ao fortalecimento da divulgação da história da Direito São Bernardo, deve 

focar-se nas diferentes formas de ingresso, divulgar os auxílios e bolsas de estudo, aliado à qualidade do ensino, 

extensão e pesquisa, como diferenciais oferecidos pela Instituição para permanência do aluno.  

 

Também será necessário o desenvolvimento do manual de identidade visual e branding, com o alinhamento de todas as 

atividades para elencar a tradição e excelência do ensino jurídico da Direito São Bernardo.  

 

13. OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO – GERAL E ESPECÍFICO 

   
 

GERAL: Consolidar a Direito São Bernardo como uma instituição de referência nacional e internacional, destacando o 

seus 57 anos de tradição e excelência no ensino jurídico, sendo a primeira escolha para o ingresso ao ensino superior de 

Direito no Estado de São Paulo e no Brasil, fortalecendo os benefícios, diferenciais e vantagens oferecidos ao 

candidato(a) vaga, tanto para os Curso de Graduação como para os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Aperfeiçoamento e Extensão Universitária, e futuro Mestrado e Doutorado.  
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ESPECÍFICO:  

● Divulgar a história da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo aos longo de seus 57 anos de existência;   

● Divulgar os processos seletivos para ingresso na Direito São Bernardo, valorizando a Instituição como polo de 

conhecimento e educação jurídica presente no Estado de São Paulo, como referência nacional e internacional;  

● Motivar os estudantes do ensino médio a participarem do Vestibular da Direito São Bernardo, esclarecendo as 

dúvidas e desmistificando o acesso à Instituição;  

● Motivar os graduados em Direito e áreas correlatas a ingressarem nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Aperfeiçoamento e Extensão Universitária, oferecidos pela Instituição; 

●  Garantir pleno conhecimento às informações sobre os processos seletivos em nível regional, estadual e 

nacional;  

● Fortalecer a imagem da Instituição como a melhor opção para a construção de um futuro promissor, com 

ascensão social e crescimento pessoal e profissional, e comprometida com o desenvolvimento da população nacional; 

●  Ao fortalecer a imagem da Instituição interna e externamente, combater diretamente o processo de evasão, de 

maneira que o aluno inicie e conclua sua trajetória acadêmica de cinco anos de Graduação, assim como seja estimulado 

a permanecer na Direito São Bernardo por meio dos Cursos de Pós-Graduação.  

 

14. PÚBLICO-ALVO 

 

Em nível nacional, pessoas que tiveram seu ensino médio concluído, além de graduados em qualquer área do 

conhecimento que almejem aprimorar suas qualificações por intermédio dos cursos de pós-graduação que a Direito São 

Bernardo oferece no mercado.  

 

15. PRAÇA 

 
Além da região do ABCDMR e litoral paulista, fortalecer a imagem da Instituição em nível estadual e nacional.   

 

Informações específicas da Região do ABCDMR e Baixada Santista: Santo André, São Bernardo, São Caetano, 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.  

 

16. PERÍODO 

 
A campanha publicitária deverá ser realizada por 1 ano (um ano).  

 

17. VERBA REFERENCIAL PARA INVESTIMENTO 

 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 93/2022  

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650  
Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

58 

Para a realização da campanha publicitária, tanto a criação quanto a produção e veiculação, a licitante deverá utilizar 

como referencial uma verba de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Todos os custos de criação, 

produção e veiculação deverão estar inclusos na verba indicada. 

 

18. PESQUISA E OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
O portal da Direito São Bernardo (www.direitosbc.br) reúne informações importantes que podem subsidiar o entendimento 

do desafio aqui proposto, bem como as redes sociais como instagram (www.instagram.com/direitosaobernardo/), 

facebook (www.facebook.com/DireitoSaoBernardo), Linkedin (https://www.linkedin.com/in/faculdadedireitosbc/), Twitter 

(https://twitter.com/facdireitosbc), além do Google Meu Negócio. 

 

19. RECURSOS PRÓPRIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Com vistas a melhorar a difusão, a divulgação, a socialização e a aplicação dos conhecimentos promovidos pela Direito 

São Bernardo, zelando pelo pluralismo de ideias, conforme os próprios princípios da Instituição, estabeleceu-se, desde 

2011, a Seção de Comunicação Social (SFD-108) da Faculdade, atualmente composta por Gestora Líder (Chefe), 

Assistentes Administrativos Autárquicos, Estagiários de Jornalismo, Rádio e TV, Publicidade e/ou Design Gráfico e 

Administração.  

 

Como meios próprios de comunicação, a Direito São Bernardo dispõe:  

 

O Portal da FDSBC: 

 

A proposta é produzir conteúdo institucional de interesse das comunidades interna e externa. O portal (www.direitosbc.br) 

conta com possibilidades midiáticas como inserção de vídeo e imagem. As notícias contemplam o tripé ensino, pesquisa 

e extensão e o objetivo é fomentar, por meio de um canal ágil e dinâmico, a divulgação de conteúdos institucionais. O 

público-alvo é formado pela comunidade acadêmica e pela comunidade externa.  

 

Mídias Sociais: 

A Internet, antes vista apenas como mais um meio de comunicação, hoje possui papel fundamental na vida das pessoas, 

seja para se comunicar, buscar informações, reclamar e criticar. Com a evolução desse meio e a necessidade de uma 

comunicação mais rápida entre os usuários, surgiram as mídias sociais, que permitem a criação de novos grupos sociais 

a partir do ambiente online. A Comunicação Social intensificou o uso das mídias sociais para aumentar e melhorar a 

interação entre seus públicos.  

http://../Downloads/www.direitosbc.br
http://../Downloads/www.instagram.com/direitosaobernardo/)
http://../Downloads/www.facebook.com/DireitoSaoBernardo
https://www.linkedin.com/in/faculdadedireitosbc/
https://twitter.com/facdireitosbc
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Facebook: Considerada uma das mais importantes redes sociais atualmente, o Facebook se destaca pelo volume de 

usuários que alcança. Por meio dele é possível fazer postagens sem limites de caracteres, além de inserir fotos e vídeos 

das ações realizadas pela FDSBC. Criado em 17 de fevereiro de 2012. 

 

Instagram: O aplicativo que permite aos usuários compartilhar fotos e vídeos mais utilizado atualmente. A interatividade 

desse aplicativo acontece por meio de curtidas e comentários dos usuários. A SFD.108 – Comunicação Social introduziu 

o uso do Instagram a partir de março de 2017. Em abril de 2022 conta com aproximadamente 9 mil seguidores, e mais de 

600 publicações. 

Twitter: rede social e um serviço de microblog, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros 

contatos, por meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos de gerenciamento. A SFD.108 – 

Comunicação Social inicou o uso do twitter a partir de maio de 2010. Em abril de 2022 conta com 1.131 seguidores. 

 

Linkedin: rede social de negócios, atualmente a maior rede profissional do mundo. A SFD.108 – Comunicação Social 

passou a utilizá-la recentemente e conta com aproximadamente 3419 seguidores e 3392 conexões. 

  

20. ESFORÇOS ANTERIORES DE COMUNICAÇÃO 

 

Todos os materiais disponibilizados pelos veículos internos de comunicação da FDSBC podem ser acessados no portal 

institucional (www.direitosbc.br) e nas mídias sociais como: instagram (www.instagram.com/direitosaobernardo/), 

facebook (www.facebook.com/DireitoSaoBernardo), linkedin (https://www.linkedin.com/in/faculdadedireitosbc/), twitter 

(https://twitter.com/facdireitosbc), além do google Meu Negócio. Na seção de transparência do portal da FDSBC 

(https://transparencia.direitosbc.br/Pages/Geral/wfContrato.aspx) podem-se acessar os valores empenhados em todos os 

Contratos da Instituição.  

De acordo com sua estratégia, a licitante terá liberdade para propositura dos materiais e peças publicitárias, alinhando-os 

e submetendo-os à avaliação da Chefia da SFD -108 – Seção de Comunicação Social, que aprovará mediante análise e 

defesa apresentadas, o objetivo da comunicação. Os professores e funcionários administrativos da Faculdade são 

servidores públicos municipais e ingressam nos quadros respectivos por meio de concursos públicos, ressalvadas as 

exceções legais. 

 

 

 

 

http://../Downloads/www.instagram.com/direitosaobernardo/)
http://../Downloads/www.facebook.com/DireitoSaoBernardo
https://www.linkedin.com/in/faculdadedireitosbc/
https://twitter.com/facdireitosbc
https://transparencia.direitosbc.br/Pages/Geral/wfContrato.aspx
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ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 

                                                           

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 1/2022 
 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO N.º 93/2022 

OBJETO: Contratação de 1 (uma) empresa especializada em Prestação de Serviços de 
Publicidade, destinados à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSBC, que 
possibilitem a prestação de serviços publicitários, na elaboração de projetos e campanhas 
para a FDSBC, compreendendo o estudo, a pesquisa, a concepção, a produção, a elaboração 
de marcas e logotipos, o planejamento de mídias publicitárias, o desenvolvimento e a 
execução de ações promocionais e de outras ações destinadas a complementar os esforços 
de comunicação publicitária. 

 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 
 

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL: 
 

CNPJ/MF: 
 

ENDEREÇO: 
 

E-MAIL: 
 

CEP: 
 

FONE: CELULAR: 

REPRESENTANTE LEGAL: 
 

RG: 

 

1) Declaramos que, na vigência do Contrato decorrente da Concorrência n. xxx/2022, promovida pela 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSBC, serão cobrados os seguintes honorários: 

a) Honorários de ____% (___número percentual por extenso___por cento) sobre os custos de referentes: (i) 
à produção e à execução técnica de peça e ou material; (ii)  ao planejamento e à execução de pesquisas 
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e de outros instrumentos, de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os 
meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das 
campanhas realizadas ou a serem realizadas; (iii) à criação e desenvolvimento de formas inovadoras de 
comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas 
tecnologias; 

b) Em decorrência dos trabalhos de criação e produção interna, será aplicada a Tabela Referencial de  
Custos Internos editada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, vigente 
quando da prestação dos serviços correspondentes, com um desconto de ____% (___número percentual 
por extenso___por cento); 

c) O desconto ou honorários de mídia será pago à Agência quando intermediar a compra de espaço/tempo 
publicitários pelos Veículos de Comunicação, na base de 20% sobre o valor da mídia efetivamente 
negociada (desconto padrão), de acordo com o parágrafo único do artigo 11 da Lei n° 4.680/65 e Normas 
Padrão da Atividade Publicitária editada pelo CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão.  

2) Declaramos que o preço proposto contempla todos os custos e despesas necessários à plena execução 
do serviço, tais como de pessoal e de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, 
taxas, etc) incidentes sobre os serviços objeto desta licitação, nada mais sendo lícito pleitear da FDSBC a 
esse título. 

3) Declaramos ciência de que a FDSBC procederá à retenção de tributos e contribuições nas situações 
previstas em lei. 

4) Declaramos conhecer e aceitar as disposições alusivas a direitos autorais estabelecidas na minuta de 
contrato (ANEXO V do Edital de Concorrência nº 1/2022). 

5) Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e 

local estabelecido pela Comissão de Julgamento de Licitação, para proceder à assinatura do 

Contrato. 

6) Declaramos, expressamente, que nos sujeitamos e aceitamos todas e quaisquer exigências 

estabelecidas na Concorrência Pública nº 1/2022 e seus respectivos Anexos, inclusive normas, 
prazos e garantia, quando houver, tendo a presente proposta a validade de == (==) dias 

(mínimo de 60 dias), contados da data designada para a sua apresentação: ===. 

7) Declaramos, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem a todas as 

especificações estabelecidas no Edital de Concorrência Pública nº 1/2022 e às normas 
pertinentes ao objeto licitado. 

8) Assumimos, ainda, os seguintes compromissos: 

a) Cessão definitiva, irrevogável e irretratável à Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo dos direitos de uso dos trabalhos efetivados pela Agência, considerando-se já incluídos 

no custo de produção o valor dessa cessão, especialmente no que se refere aos direitos de 
autoria intelectual; 

b) Licenciamento de uso por, no mínimo 6 (seis) meses, já incluído no cachê, dos direitos de 
imagens (atores/atrizes e modelos), vozes, ou obras consagradas; 

c) Obter, junto a terceiros, fornecedores e veículos de divulgação, os melhores descontos 
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praticados no mercado em cada ocasião; no caso de fornecedores, o compromisso de 

apresentar no mínimo, 3 (três) orçamentos de fornecedores distintos. 
 

 

==, == de === de 2022. 

 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 

 RG nº=== 

 

Observação: a proposta de preço deverá ser elaborada em papel timbrado da licitante e 
assinada por seu representante, cuja competência para prática deste ato deverá ser 

documentalmente comprovada.
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ANEXO III – Tabela de Custos Referenciais 
 

INFORMAMOS QUE O PRESENTE ANEXO SERÁ DISPONIBILIZADO SOB O ADENDO I – 

DOCUMENTO VALORES REFERENCIAIS DE SERVIÇOS INTERNOS (TABELA DE CUSTOS), 
PRODUZIDA PELO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAPAGANDA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (SINAPRO) 
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ANEXO IV – Modelo de Procuração 

 

OUTORGANTE: 

Qualificação Completa (razão social, endereço, CNPJ e outras informações, se houver), representada 

por: (inserir qualificação completa do representante legal, a saber: nome completo, nacionalidade, 
estado civil, cargo, CPF, RG e endereço). 

 

OUTORGADO: 

O representante devidamente qualificado (inserir qualificação completa do outorgado, a saber:nome 

completo, nacionalidade, estado civil, cargo, CPF, RG e endereço). 

 

OBJETO: 

Representar a outorgante na Concorrência Pública nº 1/2022. 

 

PODERES: 

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentos de 

habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnação, 
interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recursos interposto, e assinar todos os 

atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

Local e data 

 

Empresa 

Cargo e nome 

 

Obs.: Se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por 

representantes legais ou pessoa devidamente autorizada. Será necessário comprovar os poderes do 
outorgante para fazer a designação acima.
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO Nº ==/20== DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO 
DO CAMPO. 

 
Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 59.108.100/0001-

89, neste ato representada por seu Diretor, Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa, 
doravante denominada apenas FACULDADE, e, de outro, a empresa ==, estabelecida na ==, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ==, neste ato representada por ==, inscrito no CPF/MF sob o nº 
== e portador da Cédula de Identidade RG nº ==, doravante denominada CONTRATADA, têm 

entre si justo e contratado o seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA                                                                                        DO OBJETO 

 

Prestação de serviços de publicidade, destinados à FACULDADE, que possibilitem a elaboração 

de projetos e campanhas para a FACULDADE, compreendendo o estudo, a pesquisa, a 
concepção, a produção, a elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de mídias 

publicitárias, o desenvolvimento e a execução de ações promocionais e de outras ações 
destinadas a complementar os esforços de comunicação publicitária. 

 
§1º. Considera-se, para fins deste Contrato, como serviços de publicidade o conjunto de 

atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da 

execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação. 

 
§2º. Poderão ser incluídas como atividades complementares os serviços especializados 

pertinentes: 
 

a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de 
geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais 

serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas 
realizadas, respeitado o disposto no §4º desta Cláusula.  

 

b) à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; 
 

c) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em 
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das 

ações publicitárias. 
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§3º. É vedada à inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de assessoria de 

imprensa, comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a realização de 
eventos festivos de qualquer natureza, as quais serão contratadas por meio de procedimentos 

licitatórios próprios, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

 
§4º. As pesquisas e avaliações previstas na alínea “a” do §2º desta Cláusula terão a finalidade 

específica de aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação e de possibilitar a 
mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas em decorrência da execução 

deste Contrato. 
 

§5º. É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações de matéria estranha ou que não guarde 
pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto deste Contrato. 

 

§6º. A CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos 
de divulgação, por conta e por ordem da FACULDADE, se previamente os identificar e tiver 

sido expressamente autorizada. 
 

§7º. Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos: 

 
a) Edital de Concorrência Pública nº 1/2022; 

 

b) Proposta Comercial de == de == de 20==, inserta ao Despacho nº == do processo de 
compra e/ou serviço nº 93/2022; 

 
c) Ata de Concorrência Pública nº 1/2022, inserta ao Despacho nº == do processo de compra 

e/ou serviço nº 93/2021.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA                                                                 DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

A presente contratação é formalizada com fundamento na Lei nº 12.232, de 29 de abril de 

2010, mediante a aplicação, de forma complementar, da Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, 
do Decreto Federal nº 57.690, de 01 de fevereiro de 1966, com as alterações do Decreto nº 

4.563, de 31 de dezembro de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária do CENP (Conselho Executivo das 

Normas Padrão), bem como do Código de Auto-Regulamentação Publicitária, pelas disposições 
do Edital de Concorrência nº 1/2022 e demais normas aplicáveis à espécie. 

 
§1º. A prestação dos serviços dar-se-á mediante o regime de execução indireta, empreitada por 

preço unitário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA                                                DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo do disposto no Edital de Concorrência Pública 
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nº 1/2022 e em seus respectivos Briefing - Anexo I e Termo de Referência - Anexo XVI, da 

Proposta Comercial contida no Despacho nº == e da Ata de Julgamento anexa ao Despacho nº 
==, todos do processo de compra e/ou serviço nº 93/2022: 

 

I- Assinar o Termo de Ciência e de Notificação, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2016 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 
II- Prestar os serviços de acordo com as especificações do Edital de Concorrência Pública nº 

1/2022, notadamente de seus Anexos I (Briefing) e XVI Termo de Referência, nos termos 
deste Contrato e da Proposta Comercial contida no despacho == do processo de compra e/ou 

serviço nº 93/2022 e na estrita observância da legislação em vigor; 
 

III- Executar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização do 

objeto do Contrato; 
 

IV- Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, inclusive as 
decorrentes da respectiva correção e de qualquer infração comprovadamente praticada por seus 

empregados, quando da realização dos serviços; 
 

V- Atender pronta e rigorosamente às solicitações e instruções da Chefia da Seção de 
Comunicação Social (SFD-108) da FACULDADE; 

 

VI- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à FACULDADE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, os quais não 

serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pela FACULDADE, 
correndo às expensas da CONTRATADA os ressarcimentos e indenizações devidas; 

 
VII- Indenizar a FACULDADE pelos prejuízos que a esta causar com o descumprimento, total 

ou parcial deste Contrato; 
 

VIII- Aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou supressões nos serviços, nos 

termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 

IX- Não transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste 
Contrato sem anuência expressa da FACULDADE; 

 
X- Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas e com as especificações da Concorrência Pública nº 1/2022, todas as condições de 
habilitação exigidas na licitação, comunicando qualquer alteração na estrutura jurídica da 

empresa ou na localização de seu estabelecimento; 

 
XI- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

taxas de administração, bem como despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, 
resultantes da execução deste Contrato, inclusive as decorrentes da respectiva 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 93/2022  

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650  
Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

68 

substituição/correção, sendo que sua inadimplência, em relação a tais encargos, não transfere à 

FACULDADE o ônus pelo seu pagamento nem permite onerar o presente Contrato, e pode, 
inclusive, autorizar a rescisão desta avença; 

 

XII- Apresentar, no prazo que lhe for assinalado pela FACULDADE, as Certidões e Documentos 
que forem exigidos para comprovação da manutenção das condições de habilitação exigidas na 

licitação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis e, inclusive, rescisão do Contrato; 
 

XIII- Comunicar à FACULDADE a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidade 
durante a execução do Contrato; 

 
XIV- Comunicar e justificar formalmente à FACULDADE eventuais motivos que impeçam o 

cumprimento do objeto; 

 
XV- Arcar com eventuais multas, sanções ou indenizações pagas pela FACULDADE em 

decorrência de irregularidades relativas à presente contratação; 
 

XVI- Observar, integralmente, toda e qualquer Lei, Decreto, Resolução, Portaria etc. que estiver 
vigorando ou que passar a vigorar acerca do objeto do presente Contrato, durante a vigência 

deste; 
 

XVII- Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas 

atividades e de seus funcionários quando do cumprimento do objeto, fazendo com que eles 
observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem 

como tomando ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias; 
 

XVIII- Executar os serviços mediante ordem de serviço expedida pela FACULDADE, e 
apresentação de autorização de serviço e/ou autorização de publicação pela CONTRATADA 

para fins de avaliação da FACULDADE. Qualquer alteração proposta pela CONTRATADA na 
forma de apresentação dos documentos citados deverá ser previamente submetida à apreciação 

da FACULDADE; 
 
XIX - Assinar o Termo de Responsabilidade, Confidencialidade e Sigilo, em atenção à Lei nº 

13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, anexo a este Contrato. 
 

§1º. A CONTRATADA será responsável por eventuais multas, sanções ou indenizações, pagas 

pela FACULDADE, em decorrência de irregularidades na execução do objeto contratado. 
 

§2º. O recebimento definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 
por vícios de quantidade ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no  

Edital de Concorrência Pública nº 1/2022. 
 

§3º. A CONTRATADA não poderá subcontratar outra agência de publicidade para a execução 
total ou parcial de serviços previstos neste Contrato, com exceção feita aos  serviços 
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complementares descritos no §2º da Cláusula Primeira deste Contrato. A Faculdade não 

reconhecerá qualquer vínculo com empresa subcontratada, de modo que, qualquer contato 
porventura necessário de natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica, que decorra 

do cumprimento do objeto licitado, será mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que 

responderá pela subcontratada, por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos 
e danos eventualmente por causados. 

 
§4º. A CONTRATADA, em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 

cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que 
solicitada pela FACULDADE, e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do 

administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, a FACULDADE. 
 

CLÁUSULA QUARTA                                DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA 

 
Além das obrigações estipuladas na Cláusula Terceira, são obrigações da CONTRATADA: 

 
I. Apresentar os respectivos comprovantes de veiculação, cópias das faturas e duplicatas 

quitadas, emitidas pelos fornecedores, nos prazos a seguir discriminados: 
 

a) Comprovantes de veiculação até 5 (cinco) dias úteis, antes do pagamento; 
 
b) Cópias das faturas e duplicatas quitadas emitidas pelos fornecedores, até 5 (cinco) dias 

úteis, após o efetivo pagamento; 
 

II. Apresentar 1 (uma) cópia para a FACULDADE visando à comprovação da prestação do 
serviço em arquivo próprio, permanecendo com a CONTRATADA os originais dos materiais 

desenvolvidos (arte, fotolito, VT, filmes, etc.); 
 

III. Não substituir as equipes técnicas sem a prévia verificação de documentos, informações e 

aceitação pela FACULDADE. 
 
§1 ֻº. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência quando da 

utilização, pela FACULDADE, de créditos que a esta tenham sido eventualmente concedidos 
por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária pertinente a este Contrato. 

 
§2º. A CONTRATADA cede à FACULDADE, de forma total e definitiva, os direitos patrimoniais 

de uso das ideias (incluídos os estudos, análises e planos), campanhas, peças e materiais 
publicitários, de sua propriedade, de seus empregados ou prepostos, concebidos, criados e 

produzidos em decorrência deste Contrato. 
 

§3º. A FACULDADE 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, seus 

empregados, prepostos ou subcontratados. 
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§4º. A critério da FACULDADE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão ser reutilizadas 
por outros órgãos ou entidades integrantes da estrutura da FACULDADE, sem que caiba 

qualquer ônus perante a CONTRATADA. 

 
§5º. Nas contratações que envolvam direitos de terceiros, a CONTRATADA, mediante prévia 

definição da FACULDADE, poderá solicitar de cada contratado dois orçamentos para execução 
do serviço, um de cessão de direitos por tempo limitado e outro de cessão total e definitiva, 

para que a FACULDADE escolha uma das opções. 
 

§6º. Nos casos de cessão por tempo limitado, a CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e 
outros protegidos pelos direitos autorais e conexos dentro dos limites estipulados no respectivo 

ato de cessão e condicionará a contratação ao estabelecimento, no ato de 

cessão/orçamento/contrato, de cláusulas em que o subcontratado garanta a cessão pelo prazo 
mínimo a ser definido pela FACULDADE, em cada caso. 

 
§7º. Quando a FACULDADE optar pela execução dos serviços com a cessão total e definitiva, a 

CONTRATADA se obriga a fazer constar dos ajustes que vier a celebrar com terceiros – para a 
produção de campanhas, peças e materiais publicitários – cláusulas escritas que: 

 
a) Explicitem a cessão total e definitiva, por esses terceiros, do direito patrimonial de uso sobre 

trabalhos de arte e outros, protegidos pelos direitos autorais ou conexos, aí incluídos a criação, 

produção e direção, a composição, arranjo e execução de trilha sonora, as matrizes, os fotolitos 
e demais trabalhos assemelhados. 

 
b) Estabeleçam que esta FACULDADE poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos, 

diretamente ou por intermédio 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 os cedentes desses direitos. 
 

§8º. Qualquer remuneração devida em decorrência da cessão – definitiva ou por tempo limitado 

– será sempre considerada como já incluída no custo de produção. 
 

§9º. Os direitos autorais, patrimoniais e conexos não serão devidos quando se tratar de 
“serviço de cópia”. 

 
§10. A CONTRATADA se obriga a fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de 

produção, os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) consagrada(s), 
incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos. 

 

§11. A CONTRATADA se obriga a fazer constar dos respectivos ajustes que vier a celebrar com 
terceiros, nos casos de tomadas de imagens sob a forma de reportagens, documentários e 

outras, que não impliquem direitos de uso de imagem e som de voz, cláusulas escritas 
estabelecendo: 
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a) Que a FACULDADE, poderá solicitar, a qualquer tempo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
cópias das imagens contidas no material bruto produzido, as quais deverão ser entregues em 

Betacam e em DVD. 

 
b) A cessão dos direitos patrimoniais de uso desse material à FACULDADE, que poderá, a seu 

juízo, utilizar referidos direitos, diretamente ou por intermédio 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 os cedentes desses direitos. 
 

c) Que qualquer remuneração devida em decorrência dessa cessão será sempre considerada 
como já incluída no custo de produção. 

 

§12. A FACULDADE será a única e exclusiva proprietária dos resultados oriundos do 
cumprimento deste Contrato, sejam tais resultados passíveis ou não de proteção do Direito de 

Propriedade Intelectual. 
 

§13. É garantido à FACULDADE o direito de titularidade sobre o resultado privilegiável da 
propriedade intelectual, oriundo da execução deste objeto contratual, respeitados os direitos 

garantidos à CONTRATADA, ou a terceiros, antes da assinatura deste Contrato. 
 

§14. Fica garantida à FACULDADE a apropriação dos direitos patrimoniais e conexos que 

importem em direitos autorais, respeitada a nomeação do autor. 
 

§15. Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pela FACULDADE poderão 
fornecer à CONTRATADA bens ou serviços especializados relacionados com as atividades 

complementares da execução do objeto deste Contrato, nos termos do §2º da Cláusula 
Primeira.  

 
§16. O fornecimento de bens ou serviços especializados na conformidade do previsto do §15 

acima exigirá sempre a apresentação pela CONTRATADA à FACULDADE de 3 (três) 

orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido. 
 

§17. No caso do §16 acima, a CONTRATADA procederá à coleta de orçamentos de 
fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e 

realizada sob fiscalização da FACULDADE, sempre que o fornecimento de bens ou serviços 
tiver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global deste Contrato. 

 
§18. O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do 

limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei Federal n° 8.666/93, está dispensado do 

procedimento previsto no acima. 
 

§19. Os custos e as despesas de veiculação apresentados à FACULDADE para pagamento 
deverão ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de 

http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html
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preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem 

como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que 
possível. 

 

§20. Pertencem à FACULDADE as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia 
diretamente ou por intermédio da CONTRATADA, incluídos os eventuais descontos e as 

bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo 
veículo de divulgação. 

 
§21. A CONTRATADA deverá, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção 

deste Contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças 
publicitárias produzidas, inclusive com as devidas notas fiscais, sob pena de multas e sanções, 

inclusive devolução de valores recebidos. 

 
§22. As informações sobre a execução deste Contrato, com os nomes dos fornecedores de 

serviços especializados e veículos, serão divulgadas em sítio próprio aberto para o Contrato na 
rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer 

interessados. 
 

§23. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço 
de fornecedores e de cada meio de divulgação. 

 

§24. É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua aceitação 
pela CONTRATADA, e os frutos deles resultantes constituem, para todos os fins de direito, 

receita própria da CONTRATADA e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no 
parágrafo 20. 

 
§25. A equação econômico-financeira definida na Concorrência Pública nº 1/2022 e neste 

Contrato não se altera em razão da vigência ou não de planos de incentivo referidos no 
parágrafo anterior, cujos frutos estão expressamente excluídos dela. 

 

§26. A CONTRATADA não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo aos 
interesses da FACULDADE, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou 

priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses 
veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados. 

 
§27. O desrespeito ao disposto no parágrafo acima constituirá grave violação aos deveres 

contratuais por parte da CONTRATADA e a submeterá a processo administrativo em que, uma 
vez comprovado o comportamento injustificado, implicará a aplicação das sanções previstas no 

caput do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93, sem prejuízo das demais constantes neste 

Instrumento. 
 

§28. Para fins de interpretação da legislação de regência, valores correspondentes ao desconto-
padrão de agência pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta 

http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html
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de clientes anunciantes, constituem receita da CONTRATADA e, em consequência, o veículo de 

divulgação não pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar tais valores como receita 
própria, inclusive quando o repasse do desconto-padrão à CONTRATADA for efetivado por 

meio de veículo de divulgação. 

 
§29. A CONTRATADA guiar-se-á pelo Código de Ética dos profissionais de publicidade e 

propaganda e pelas normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade que esteja de 
acordo com o Código de Defesa do Consumidor e demais leis vigentes, a moral e os bons 

costumes. 
  

CLÁUSULA QUINTA                                                      DAS OBRIGAÇÕES DA FACULDADE 

 

São obrigações da FACULDADE: 

 
I- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio da Seção de Comunicação Social 

(SFD-108) da FACULDADE, admitida assistência técnica - nos termos do artigo 67 da Lei nº 
8.666/1993 -,sob o aspecto qualitativo e quantitativo, podendo recusar, mandar fazer ou 

desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências 
especificadas; 

 
II- Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas, irregularidades ou 

ocorrências consideradas de natureza grave constatadas na execução dos serviços para que 

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 

III- Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA,  exigindo sua imediata correção, ressalvados os casos fortuitos ou de força 

maior, devidamente justificados e aceitos; 
 

IV- Efetuar os pagamentos devidos pela execução dos serviços licitados, dentro do prazo e das 
condições contratuais; 

 

V- Acompanhar o prazo de validade das certidões que atestam a regularidade fiscal e 
trabalhista da CONTRATADA, referida no artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 4º, 

inciso XIII, da Lei Federal nº 10.520/02, bem como a sua qualificação econômico-financeira e a 
inexistência de impedimentos para licitar e contratar, e, quando expirado, instruir os autos com 

aquelas que puderem ser emitidas por modo eletrônico, notadamente: a) Certidão de 
Regularidade ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF); b) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, 
relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais do Sistema de Seguridade Social 

(INSS); c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos 
Trabalhistas; d) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal da 

sede ou do domicílio da licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto licitado; e) 
comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica (CNPJ/MF); e f) Certidão de 
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Distribuições de pedidos de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais, 

emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado da sede ou do domicílio da Contratada; g) certidão 
de apenados expedida pelo TCESP; e h) certidão negativa de licitantes inidôneos, expedida pelo 

TCU. As certidões que não puderem ser emitidas de modo eletrônico deverão ser exigidas da 

CONTRATADA, estabelecendo-se prazo razoável para apresentação. 
  

CLÁUSULA SEXTA                                                                                   DO RECEBIMENTO 

 

§ 1º. Os serviços serão recebidos pela Seção de Comunicação Social (SFD-108) da 
FACULDADE, da seguinte forma: 

 
I- Provisoriamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo VIII do 

Edital de Concorrência Pública nº 1/2022), no prazo de até 3 (três) dias úteis, computados a 

partir do dia útil seguinte à confirmação de recebimento pela FACULDADE da comunicação 
escrita da CONTRATADA acerca da finalização dos serviços, para posterior inspeção técnica, 

conferindo se estes atenderam às especificações detalhadas no Edital de Concorrência Pública 
nº 1/2022, notadamente em seu Anexo I - Briefing e em seu Anexo XVI - Termo de Referência, 

especialmente se os valores cobrados correspondem ao que efetivamente foi prestado à 
FACULDADE e avençado neste Instrumento. A aferição também estará condicionada à 

apresentação dos seguintes documentos pela CONTRATADA: 
a) a correspondente Nota Fiscal, que será emitida em formato digital; 

b) o documento fiscal do fornecedor de bens e de serviços especializados, quando for o caso; 

c) o documento fiscal ou faturas/duplicatas emitidas pelo veículo de divulgação, quando for o 
caso; e 

d) o(s) documento(s) de comprovação da veiculação, da execução dos serviços e, quando for o 
caso, da sua entrega. 

 
II- A verificação dos serviços prestados, descrita no inciso anterior, para fins de recebimento 

definitivo, deverá ser efetuada em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, computados a 
partir do dia seguinte à data de expedição do Termo de Recebimento Provisório (Anexo VIII do 

Edital de Concorrência Pública nº 1/2022); 

 
III- Eventuais irregularidades, falhas, vícios, defeitos de qualquer natureza e/ou dissonâncias 

com as especificações do Edital de Concorrência Pública nº 1/2022, notadamente de seu Anexo 
I - Briefing e de seu Anexo XVI - Termo de Referência, serão apontados em Termo 

Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo IX do Edital de Concorrência Pública nº 
1/2022), a ser expedido pela Chefia da Seção de Comunicação Social (SFD-108) da 

FACULDADE, no qual será fixado o prazo necessário para que a CONTRATADA os corrija, sem 
qualquer custo ou encargo financeiro para a FACULDADE; 

 

IV- A Chefia da Seção de Comunicação Social da FACULDADE recusará as cobranças e os 
serviços que, após a inspeção técnica, não apresentarem conformidade com as especificações 

mínimas constantes deste Instrumento, notadamente do Anexo XVI – Termo de Referência e 
do ANEXO I - Briefing do Edital de Concorrência Pública nº 1/2022, quando a CONTRATADA 
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se recusar a corrigi-los no prazo determinado na forma do inciso III; 

 
V- Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento do objeto 

licitado, tais como seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

inclusive as decorrentes da correção das cobranças e dos serviços recusados por não atenderem 
ao Edital, ao Contrato e/ou à Proposta Técnica/Comercial ou por apresentarem irregularidade, 

falha ou defeito; 
 

VI- Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 
protocolizados junto à Chefia da Seção de Comunicação Social (SFD-108) da FACULDADE 

antes do vencimento do prazo, devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem 
submetidos à apreciação da FACULDADE; 

 

VII- Considerar-se-á mora quando a CONTRATADA não corrigir a falha, vício, irregularidade, 
dissonância ou defeito do serviço no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao término do prazo: 
 

VIII- Definitivamente: quando, após a verificação dos serviços prestados, constatar-se que 
estão em consonância com as especificações exigidas no Edital de Concorrência Pública nº 

1/2022, no Contrato e na Proposta Técnica/Comercial, e, na hipótese prevista no inciso III, 
tiverem sido sanadas todas as irregularidades, falhas, dissonânciasvícios  ou defeitos constantes 

do Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório, a Chefia da Seção de Comunicação Social 

emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (Anexo X do Edital de Concorrência Pública nº 
1/2022) e atestará a Nota Fiscal, na forma do § 2º da Cláusula Sexta deste Contrato, 

encaminhando-a para apreciação e pagamento. 
 

IX- O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo X do Edital de Concorrência Pública nº 1/2022) 
será enviado à CONTRATADA por e-mail ou ofício prazo de até 3 (três) dias úteis após a sua 

emissão; 
 

X- O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, vício/defeitos 

e/ou dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os prazos 
legais/contratuais e de responsabilidade civil. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA                                      O PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
Pela prestação dos serviços autorizados, a FACULDADE pagará à CONTRATADA até o valor 

global estimado de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), aí incluídos 

divulgações e quaisquer custos internos ou externos, descontos, honorários e outros. Durante a 
vigência deste Contrato, a CONTRATADA receberá os seguintes honorários: 

 
a) Honorários de .....% (.....) sobre os custos referentes (i) à produção e à execução técnica de 

peça e ou material; (ii) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos, 
de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de 
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divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das 

campanhas realizadas ou a serem realizadas; (iii) à criação e desenvolvimento de formas 
inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em 

consonância com novas tecnologias; 

 
b) Em decorrência dos trabalhos de criação e produção interna, será aplicada a Tabela 

Referencial de Custos Internos editada pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de 
São Paulo, vigente quando da prestação dos serviços correspondentes, com um desconto de 

.....% (.....); 
 

c) O desconto ou honorários de mídia serão pago à Agência quando intermediar a compra de 
espaço/tempo publicitários pelos Veículos de Comunicação, na base de 20% sobre o valor da 

mídia efetivamente negociada (desconto padrão), de acordo com o parágrafo único do artigo 11 

da Lei n° 4.680/65 e Normas Padrão da Atividade Publicitária editada pelo CENP - Conselho 
Executivo das Normas-Padrão.  

 
§1º. Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA, de seus representantes 

ou de fornecedores por ela contratados serão de sua exclusiva responsabilidade. Eventuais 
exceções, no exclusivo interesse da FACULDADE, poderão vir a ser ressarcidas por seu valor 

líquido e sem cobrança de honorários pela CONTRATADA, desde que antecipadamente orçadas 
e aprovadas pela FACULDADE. 

 

§2º. Quando houver ressarcimento de despesas com deslocamento de profissionais da 
CONTRATADA, de seus representantes ou de fornecedores por ela contratados, deverão ser 

apresentados comprovantes de passagens, diárias, locação de veículos, entre outros, a fim de 
aferir a execução da despesa e assegurar seu pagamento pelo líquido, sem a incidência de 

honorários. 
 

§3º. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou desconto de agência quando da 
utilização, pela FACULDADE, de créditos que a esta tenham sido eventualmente concedidos 

por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária pertinente a este Contrato. 

 
§4º. As formas de remuneração estabelecidas nesta Cláusula poderão ser renegociadas, no 

interesse da FACULDADE, quando da renovação ou da prorrogação deste Contrato, bem como 
na hipótese de alteração da Tabela Referencial de Custos Internos editada pelo Sindicato das 

Agências de Propaganda do Estado de São Paulo. 
 

§5º. Os pagamentos somente serão efetuados após o recebimento definitivo dos serviços 
prestados, observadas as condições previstas na Cláusula Sexta, estando condicionados, 

minimamente: 

 
a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei; e 

 
b) à atestação da Chefia da Seção de Comunicação Social (SFD-108) da FACULDADE. 
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§6º. A Chefia da Seção de Comunicação Social (SFD-108) da FACULDADE terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte à 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo X do Edital de Concorrência nº 1/2022), 

certificando que, além de os serviços terem sido realizados em conformidade com o Edital, com 
este Contrato e com a Proposta Técnica/Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo 

com os valores e condições contratados. 
 

§7º. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir da 
data de atestação emitida pela Chefia da Seção de Comunicação Social (SFD-108) da 

FACULDADE. 
 

§8º. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da CONTRATADA, o prazo para 

pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 

§9º. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças da 

Prefeitura Municipal local, no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. 
 

§10. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) dias 
úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 

CONTRATADA implicará a imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este 

parágrafo, independentemente de notificação. 
 

§11. O pagamento eventualmente efetuado com atraso, por responsabilidade exclusiva da 
FACULDADE, terá seu valor atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for a menor nos últimos 12 

(doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do 
efetivo pagamento. 

 

§12. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
CONTRATADA, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela FACULDADE. 

 
§13. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 

declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou, se o 
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 

processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 

§14. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os 

demais comprovantes indispensáveis para a realização dos pagamentos, deverá apresentar 
atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de recuperação 

extrajudicial. 
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§15. O descumprimento das regras contidas nos parágrafos 13 e 14 assegurará à FACULDADE 

o direito de sustar o pagamento. 
 

§16. Os quantitativos previstos nesta cláusula são meramente estimativos, sendo certo que a 

não utilização pela FACULDADE de todos os montantes não gerará para a CONTRATADA 
direito a qualquer espécie de indenização ou compensação. 

 

CLÁUSULA OITAVA                                                                 DO DESCONTO DE AGÊNCIA 

 
O desconto de agência dar-se-á nos seguintes moldes: 

 

I- A CONTRATADA fará jus ao desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação, 
em conformidade com o artigo 11 da Lei nº 4.680/1965. 
 
II- O supracitado desconto é concedido à CONTRATADA pela concepção, execução e ou 

distribuição de publicidade, por ordem e conta da FACULDADE, nos termos do artigo 19 da Lei 
nº 12.232/2010. 
 
III- A CONTRATADA repassará à FACULDADE 1/4 (um quarto) do valor correspondente ao 

desconto de agência a que faz jus, calculado sobre o valor acertado para cada veiculação. 
 
IV-  Se a CONTRATADA fizer jus a benefício similar ao desconto de agência de que trata inciso 

II, repassará à FACULDADE o equivalente a 1/4 (um quarto) do desconto que obtiver em cada 
veiculação. 

 
Parágrafo único. O disposto nesta Cláusula guardará consonância ao estabelecido pelo Conselho 

Executivo das Normas-Padrão (CENP), podendo ensejar futuras alterações com relação ao 
processamento de desconto nela previsto. 

 

CLÁUSULA NONA                                                                     DO PRAZO E DA RESCISÃO 

 

O presente Contrato é firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em == de == de 
20== a == de == de 20==, podendo ser aditado a critério exclusivo da FACULDADE, 

mediante termo aditivo, nas hipóteses autorizadoras legais, mediante registro, nos próximos 

exercícios, nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais, das dotações necessárias ao 
atendimento das despesas correspondentes. 

 
§1º. Em caso de ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a V, VII a XII e XVII do artigo 

78 da Lei Federal nº 8.666/93, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, 
independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ressalvados o 

contraditório administrativo e a ampla defesa, bem como os direitos da FACULDADE em caso 
de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 do mesmo diploma legal. 

 

§2º. Na rescisão amigável observar-se-á o disposto no artigo 79, inciso II, § 1º, da Lei Federal 
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nº 8.666/93. 

 
§3º. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da FACULDADE não 

gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

 
§4º Os preços poderão ser revistos e reajustados em caso de alteração da Tabela do Sindicato 

das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo vigente nas datas das respectivas 
emissões das Ordens de Serviço. 

 
§5º Na hipótese de prorrogação, a FACULDADE renegociará, se necessário, os percentuais de 

remuneração praticados com a CONTRATADA, com base em pesquisa de preços, com vistas a 
obter vantajosidade para a Administração. 

 

CLÁUSULA NONA                                                          DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Aplicam-se à presente contratação as sanções estipuladas na Lei Federal nº 12.232/2010 e na Lei 

Federal nº 8.666/1993. 
 

I. A CONTRATADA cometerá infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010 
e da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e no Edital de Concorrência Pública nº 1/2022, não olvidando, ainda, de demais 
condutas elencadas pelos diplomas legais aplicáveis, quando: 

 

a) deixar de executar total ou parcialmente o Contrato; 
 

b) apresentar documentação falsa; 
 

c) comportar-se de modo inidôneo; 
 

d) cometer fraude fiscal; 
 

e) descumprir quaisquer das obrigações avençadas. 

 
II. Se a CONTRATADA cometer qualquer das infrações discriminadas acima, no Edital de 

Concorrência Pública nº 1/2022 ou na Lei, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 

 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 
 

b) multa: 

 
b.1) moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 

Contrato, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 
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b.2) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde 

que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 

 
b.3) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 

inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde 
que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total contratado; 

 
b.4) compensatória de até 10% (dez por cento) do valor dos serviços prestados em casa de 

falhas, deficiências, vícios, defeitos, dissonâncias com o estabelecido pela Faculdade ou má-
qualidade. 
 

III. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar ou retirar 

o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela FACULDADE, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 10% (dez 

por cento) do valor adjudicado. 
 

IV. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 

adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 10% 
(dez por cento) do valor adjudicado. 
 

V. A ausência de renovação e de complementação da garantia contratual, quando for o caso, 

sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa compensatória de 10% (dez por cento) e de 

5% (cinco por cento), respectivamente, sobre o valor contratado. 
 

VI. Tratando-se de inexecução parcial, a FACULDADE poderá autorizar ou não a continuidade do 

ajuste. 
 

VII. A FACULDADE poderá considerar o ajuste totalmente não executado se o atraso for superior 

a 10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 
 

VIII. A CONTRATADA também fica sujeita às penalidades de suspensão de licitar e impedimento 

de contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos da legislação aplicável. 
 

IX. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 

Federal nº 8.666/93. 
 

X. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
FACULDADE, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

XI. Os valores relativos às multas aplicadas, sempre que possível, serão descontados de 

eventuais créditos pertencentes à CONTRATADA, inclusive na hipótese de falta de 
complementação da garantia, prevista no inciso V desta Cláusula, e, na falta ou insuficiência 
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destes, serão cobrados por meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, 

contados do despacho que determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório 
e a ampla defesa. 
 

XII. Os valores relativos às multas aplicadas referentes aos inciso III e IV supra, bem como na 

hipótese de ausência de renovação da garantia prevista no inciso V desta Cláusula, serão cobrado 
por meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que 

determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa.  
 

XIII. As multas devidas e/ou prejuízos causados à FACULDADE inadimplidos, quando for o caso, 

serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
 

XIV. As sanções aqui previstas, incluindo as multas, são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. A aplicação de 

qualquer penalidade prevista no Edital de Concorrência Pública nº 1/2022 e neste Contrato não 
exclui as demais sanções, inclusive administrativas, previstas na Lei Federal nº 12.232/10 e na 

Lei Federal nº 8.666/93. 
 

XV. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a responsabilização 

civil e criminal da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 
inadimplência. 

 
XVI. A aplicação das penalidades não impede a FACULDADE de exigir o ressarcimento dos 

prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA. 

 
XVII. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 

convalidação em falência ensejará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 
demais cominações legais. 

 
XVIII. Encontrando-se a CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, o 

descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão contratual, sem prejuízo 
da aplicação das demais cominações legais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA                                                                    DO VALOR DO CONTRATO 
 

Estima-se o presente Contrato o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) 
e as despesas com a sua execução correrão por conta da dotação orçamentária: 

25.51.00.12.122.0034.2216.3.3.90.39.00. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA                                                                                 DA GARANTIA 
 

Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou, conforme 
diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente a R$ === (===), 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato. 
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§1º. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a finalização completa 
dos serviços contratados, considerando a emissão do derradeiro Termo de Recebimento Definitivo, e 
quando em pecúnia, atualizada monetariamente.   
 

§2º. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando da finalização dos serviços contratados, o 
valor será devolvido, devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 (doze) meses. 
 

§3º. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 
indenização de terceiros, a CONTRATADA será notificada por ofício ou e-mail, estando obrigada a 
repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas do recebimento da referida notificação, sob pena de aplicação das sanções contratuais 
e/ou legais cabíveis, sem prejuízo de rescisão do ajuste.   
 

§4º. À FACULDADE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 
devida pela CONTRATADA.   
 

§5º. Havendo prorrogação deste Contrato, a validade da garantia deverá ser renovada, de forma a 
abranger o período integral de vigência contratual, e/ou ser complementada, se houver reajuste de 
valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena de rescisão e aplicação de 
sanção administrativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA                                                     DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Este Contrato regula-se pela Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, mediante a aplicação, de 

forma complementar, das Leis nº 4.680, de 18 de junho de 1965, e nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores, ficando eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP 

para dirimir questões oriundas do presente instrumento. 

 

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste 
instrumento, firmam-no em 2 (duas) vias, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor 

 
C O N T R A T A D A 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO LC-01 – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos) 

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021) 
 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
CONTRATADA: == 

CONTRATO N°: ==/20== 
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade, destinados à FACULDADE, que possibilitem a 

elaboração de projetos e campanhas para a FACULDADE, compreendendo o estudo, a 

pesquisa, a concepção, a produção, a elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de 
mídias publicitárias, o desenvolvimento e a execução de ações promocionais e de outras ações 

destinadas a complementar os esforços de comunicação publicitária. 
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 

1. Estamos CIENTES de que: 
 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema do Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709,de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 

 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas 

no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 
Artigo 2° da Instrução n° 01/2020 conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” 

anexa(s); 

 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado, manter seus dados sempre atualizados. 

 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 

São Bernardo do Campo, xx de xx de 2022. 

 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 
Nome:  

Cargo:  
CPF:  

 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

 
Nome:  

Cargo:  
CPF:  

Assinatura: ______________________________________________________ 
 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 

Pelo contratante: 

 
Nome:  

Cargo:  
CPF:  

Assinatura: ______________________________________________________ 
 

Pela contratada: 
 

Nome:  

Cargo:  
CPF: 

E-mail institucional:  
Assinatura: ____________________________________ 

 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

 
Nome:  

Cargo:  

CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 

 
GESTOR(ES) DO CONTRATO: 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 93/2022  

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650  
Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

85 

 

Nome:  
Cargo: Chefe da Seção de Comunicação Social (SFD-108) 

CPF: Assinatura:_______________________________________________________ 

 
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Formalização da Contratação 
Nome:  

Cargo:  
CPF:  

Assinatura:_______________________________________________________ 
 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as 

pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador 
da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por 
prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou 

administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na 
hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles 

já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação 
específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021). 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 
 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ Nº: 59.108.100/0001-89 

CONTRATADA: ==== 
CNPJ Nº: ==== 

CONTRATO/ORDEM N°: ==/2022 
DATA DA ASSINATURA: ==/==/2022 

OBJETO: Prestação de serviços de publicidade, destinados à FACULDADE, que possibilitem a 
elaboração de projetos e campanhas para a FACULDADE, compreendendo o estudo, a 

pesquisa, a concepção, a produção, a elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de 
mídias publicitárias, o desenvolvimento e a execução de ações promocionais e de outras ações 

destinadas a complementar os esforços de comunicação publicitária. 

VALOR: R$ == (==) 
 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no 

respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 
 

São Bernardo do Campo, xx de XXX de 2022. 

 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
(rodrigo.barbosa@direitosbc.br) 

Diretor 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONFIDENCIALIDADE E SIGILO  
(LEI nº 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) 

 
 

==, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ==, neste ato representada pelo seu == Sr. ==, inscrito no 

CPF/MF sob o nº == , doravante designado simplesmente RESPONSÁVEL, contratada pela 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, doravante denominada FACULDADE, 

para prestação de serviços de publicidade, destinados à FACULDADE, que possibilitem a elaboração 

de projetos e campanhas para a FACULDADE, compreendendo o estudo, a pesquisa, a concepção, a 

produção, a elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de mídias publicitárias, o 

desenvolvimento e a execução de ações promocionais e de outras ações destinadas a complementar 

os esforços de comunicação publicitária, conforme Contrato nº ==, considerando a existência de 

informações tratadas confidencialmente pela FACULDADE, as quais, por sua natureza, não são ou 

não deveriam ser de conhecimento de  terceiros, tais como:  

 

I. Dados pessoais e financeiros de alunos, servidores públicos, pessoas jurídicas e pessoas físicas que 
se relacionam de algum modo com a FACULDADE; 

 
II. Procedimentos administrativos e disciplinares de discentes e de servidores; 

 

III. Documentos relativos a estratégias e operações econômicas, financeiras, de investimentos, de 
captações de recursos e de marketing armazenados sob qualquer forma, inclusive informatizados; 

 
IV. Senhas, chaves de acesso e certificações pessoais; 

 
V. Valores dados de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;   

 
VI. Outros documentos e informações porventura conhecidos durante a execução dos serviços; 

 

Compromete-se, por intermédio do presente TERMO: 
 

1. A não realizar, e nem permitir que seja realizada, nenhuma operação envolvendo dados pessoais 
de terceiros, exceto se houver formal e induvidável autorização em contrário da FACULDADE, tais 

como: coletar, gravar, copiar, produzir, recepcionar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, 
transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, modificar, comunicar, transferir, 

difundir ou extrair. 
 

2. A não apropriar-se, manipular e nem permitir que as informações pessoais acessadas por força do 

Contrato nº == sejam utilizadas para benefício próprio, presente ou futuro, ou para o uso de 
terceiros. 
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3. A orientar e instruir os trabalhadores, prepostos, prestadores de serviços e representantes que 

prestarem os serviços objeto do Contrato nº == a não repassarem o conhecimento das informações 
acessadas, responsabilizando-se por todas essas pessoas e obrigando-se, assim, a ressarcir a 

ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo. 

 
4. A colher Termo de Responsabilidade, Confidencialidade e Sigilo individual de todos os 

trabalhadores, prepostos, prestadores de serviços e representantes que atuarem no Contrato nº ==, 
conforme Anexo - explicando o seu conteúdo, apresentando uma cópia à FACULDADE. 

   
5. A devolver à FACULDADE, ao final do Contrato nº ==, todo e qualquer material de propriedade 

desta, inclusive notas envolvendo dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza 
usados ou mantidos sob controle ou posse, seja de discentes, servidores públicos, pessoas jurídicas 

ou de qualquer pessoa que se relacione com a FACULDADE, bem como a colher esses materiais de 

trabalhadores, prepostos, prestadores de serviços e representantes, entregando-o, integralmente, à 
FACULDADE. 

 
6. A adotar todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento 

sejam efetivamente observadas.   
 

7. A informar imediatamente à FACULDADE qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas 
que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como 

de trabalhadores, prepostos, prestadores de serviços e representantes.   

 
Disposições Gerais: 

 
a) O descumprimento de quaisquer das obrigações contidas no presente Termo acarretará a 

responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos. 
 

b) As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo 
contratual entre a RESPONSÁVEL e a FACULDADE, abrangendo as informações presentes e 

futuras.   

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 

 
 

 
 

== 

CONTRATADA 
== 
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ANEXO VI  

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, 

que a empresa (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº(==) é microempresa 

ou empresa de pequeno porte, conforme enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, e em suas alterações subsequentes, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra. 

 

Declaro, ainda, que a referida empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos incisos I 

a XI do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate na Concorrência Pública nº 1/2022 da Faculdade 

de Direito de São Bernardo do Campo. 

 
==, == de ==== de 2022. 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

  

RG nº=== 
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ANEXO VII – Credenciamento 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 
Processo de Compra e/ou serviço nº 93/2022  

Concorrência Pública nº 1/2022 

 
 
 

 
Por meio da presente carta, credenciamos o(a) Sr.(a) 

.............................................................................., portador (a) da Cédula de Identidade 

n........................................e CPF........................................... a participar da Licitação 

instaurada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, na modalidade de Concorrência nº 

1/2022, na qualidade de REPRESENTANTE, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 

Empresa .............................., CNPJ .............................., bem como retirar editais, apresentar 

Propostas e Documentos de Habilitação, participar de sessões públicas de abertura dessas Propostas 

e Documentos, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 

recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto, negociar preços e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 

................................, .....de ............................. de 2022... 

 

OUTORGANTE 

 
 

Carimbo/CNPJ e assinatura do Representante Legal da empresa 

Identificação do Cargo/Função. 

Observações: se particular, a carta de credenciamento será elaborada em papel timbrado da 

licitante e assinada por representantes legais ou pessoa devidamente autorizada; será 

necessário comprovar os poderes do outorgante para fazer a delegação acima. 
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ANEXO VIII 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

CONCORRÊNCIA Nº: 1/2022 

CONTRATO: === 

CONTRATADA Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 93/2022 

OBJETO: Contratação de de 1 (uma) empresa especializada em Prestação de Serviços de Publicidade, 
destinados à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSBC, que possibilitem a prestação 
de serviços publicitários, na elaboração de projetos e campanhas para a FDSBC, compreendendo o 
estudo, a pesquisa, a concepção, a produção, a elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de 
mídias publicitárias, o desenvolvimento e a execução de ações promocionais e de outras ações 
destinadas a complementar os esforços de comunicação publicitária. 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, 

recebe da CONTRATADA, em caráter provisório, ====. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 20==. 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 

 

Obs.: Este Termo será enviado à Contratada, mediante notificação por ofício ou por e-mail. 
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ANEXO IX 

 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

CONCORRÊNCIA Nº: 1/2022 

CONTRATO: === 

CONTRATADA Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 93/2022 

OBJETO: Contratação de de 1 (uma) empresa especializada em Prestação de Serviços de Publicidade, 
destinados à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSBC, que possibilitem a prestação de 
serviços publicitários, na elaboração de projetos e campanhas para a FDSBC, compreendendo o estudo, 
a pesquisa, a concepção, a produção, a elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de mídias 
publicitárias, o desenvolvimento e a execução de ações promocionais e de outras ações destinadas a 
complementar os esforços de comunicação publicitária. 

 

AFERIÇÃO DO OBJETO 

 

OBJETO RECEBIDO: ===== 

 

AFERIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA: ===== 

 

DETALHAMENTO E INFORMAÇÕES 

 

O objeto descrito acima foi recebido nas condições e circunstâncias supracitadas. 

 

PRAZO ESTABELECIDO PARA ===: ____________ (__________) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO 

RECEBIMENTO DO PRESENTE TERMO CIRCUNSTANCIADO, MEDIANTE NOTIFICAÇÃO POR 

OFÍCIO OU POR E-MAIL. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 20==. 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 
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ANEXO X 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

CONCORRÊNCIA Nº: 1/2022 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 93/2022 

CONTRATO Nº: ==/20== 

CONTRATADA: === 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, 

recebe da CONTRATADA, em caráter definitivo, === (descrição do objeto recebido). 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 20==. 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 

 

 

 

Obs.: Este Termo será enviado à Contratada, mediante notificação por ofício ou por e-mail. 
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ANEXO XI 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da lei, 

estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar cópia do ato de 

nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 

responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do 

juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

 RG nº=== 
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ANEXO XII 

 

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

 

Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da lei, 

estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar documento 

comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

 RG nº=== 
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ANEXO XIII 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

(Artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo) 

 

A (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), por seu representante legal, 

interessada em participar da Concorrência nº 1/2022 da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no 

trabalho, para os fins estabelecidos no parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de 

São Paulo. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 

  

RG nº=== 
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ANEXO XIV 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO COM A PRÁTICA DO TRABALHO DECENTE 

(Conforme Decreto do Município de São Bernardo do Campo nº 17.146, de 13 de maio de 2010) 

 

Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da lei, 

que esta empresa compromete-se com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos desta 

Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em 

condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de 

garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

  

RG nº=== 
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ANEXO XV 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Eu (nome completo do representante legal), RG nº (==), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da lei, 

que esta empresa atende plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital de 

Concorrência Pública nº 1/2022, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, inexistindo 

qualquer fato impeditivo para sua participação no certame. 

 

Declaro, ainda, que esta empresa não utiliza mão-de-obra menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Artigo 

7º, da Constituição Federal, c/c inciso V, do Artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

São Bernardo do Campo, == de == 2022. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE 

LEGAL: 

 

  

RG nº=== 
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ANEXO XVI 

 

     TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 

 

1.0. DO OBJETO 

 

1.1. Esta concorrência tem por objeto a contratação de 1 (uma) empresa especializada em 

Prestação de Serviços de Publicidade, destinados à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 
- FDSBC, que possibilitem a prestação de serviços publicitários, na elaboração de projetos e 

campanhas para a FDSBC, compreendendo o estudo, a pesquisa, a concepção, a produção, a 
elaboração de marcas e logotipos, o planejamento de mídias publicitárias, o desenvolvimento e a 

execução de ações promocionais e de outras ações destinadas a complementar os esforços de 
comunicação publicitária. 

 
1.1.1. Considera-se, para fins desta licitação, como serviços de publicidade o conjunto de 

atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da 

execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação. 
 

1.1.2. Na contratação de serviços de publicidade, poderão ser incluídos como atividades 
complementares os serviços especializados pertinentes: 
 

a) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração 
de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão 

difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, 

respeitado o disposto no item 1.1.4 deste edital; 
 
b) à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; 
 

c) à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em 

consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações 
publicitárias. 
 

1.1.3. Os contratos de serviços de publicidade terão por objeto somente as atividades previstas 

nos itens 1.1.1 e 1.1.2, vedada à inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de 

assessoria de imprensa, comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a 
realização de eventos festivos de qualquer natureza, as quais serão contratadas por meio de 

procedimentos licitatórios próprios, respeitado o disposto na legislação em vigor. 
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1.1.4. As pesquisas e avaliações previstas na letra “a” do item 1.1.2 terão a finalidade específica 

de aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação e de possibilitar a mensuração dos 
resultados das campanhas publicitárias realizadas em decorrência da execução do contrato. 
 

1.1.5. É vedada a inclusão nas pesquisas e avaliações de matéria estranha ou que não guarde 
pertinência temática com a ação publicitária ou com o objeto do contrato de prestação de serviços 

de publicidade. 
 

1.1.6. A agência de propaganda e publicidade contratada nos termos deste Edital só poderá 
reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos de divulgação, por conta e por ordem 

da FDSBC, se previamente os identificar e tiver sido expressamente autorizada. 
 

1.1.7. A presente contratação obedecerá às disposições específicas contidas na Lei Federal n°. 

12.232/10, na Lei Federal n.º 4.680, de 18 de junho de 1965, no Decreto Federal n.º 57.690, de 01 
de fevereiro de 1966, com as alterações do Decreto n.º 4.563, de 31 de dezembro de 2002 e nas 

Normas-Padrão Para Prestação de Serviços de Comunicação Pelas Agências de propaganda e 
publicidade e Veículos de Comunicação e suas Recíprocas Relações vigentes, Código de Ética dos 

Profissionais de Propaganda e suas alterações, Conselho Executivo das Normas Padrão vigente, bem 
como Código de Auto-Regulamentação Publicitária, além das demais normas aplicáveis ao objeto 

licitado. 
 

1.1.8. O prazo de vigência da contratação será pelo período de 12 (doze) meses consecutivos, 

prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite contratual máximo previsto em lei. 
 

1.1.9. - Estão excluídos do objeto de que trata a presente licitação os serviços de publicação de 
Editais, extratos de Contrato e outras publicações legais. 
 
2. JUSTIFICATIVA  

 
A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSBC se constitui Autarquia Municipal, criada 

em 5 de outubro de 1964, voltada para o Ensino do Direito. Inicialmente, voltada apenas para 

graduação e alunos residentes em São Bernardo do Campo e região do grande ABC. 
Com o passar dos anos, a origem dos alunos foi se ampliando, atingindo a região metropolitana de 

São Paulo e, de tempos em tempos, passou a oferecer, ainda que timidamente, cursos de Pós- 
Graduação "Lato Sensu” em algumas áreas do Direito. 

Recentemente, além da Graduação em Direito anualmente oferecida, os cursos de Pós-Graduação 
ganharam mais espaço, almejando-se a instalação de cursos de mestrado (Pós Graduação Stricto 

Sensu), com o escopo de alargar a abrangência da Instituição, tornando-a mais especializada e 
reconhecida no cenário universitário. 

 

No entanto, embora tenha se destacado entre as Faculdades da área de Direito, especialmente da 
região, e tenha galgado referência no mundo jurídico, vez que dentre seus graduados e pós- 

graduados, muitos atuam como procuradores, promotores, juízes e delegados, para além das 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 93/2022  

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650  
Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

101 

fronteiras regionais, a Faculdade necessita se projetar e buscar crescer na finalidade para a qual foi 

criada: o ensino jurídico. 
Com efeito, em período recente, na região e fora da região, muitas instituições de ensino jurídico 

foram criadas e outras o incorporaram em sua graduação. A concorrência ficou acirrada e a FDSBC 

passou ao desafio de mostrar suas qualidades e qualificações para atrair tanto graduandos, como 
pós-graduandos. Enfim, demonstrar que FDSBC encontra-se vigente, atuante e atualizada, é algo que 

se impõe. 
Essa ação de se apresentar e reapresentar da FDSBC não tem como acontecer apenas com sua 

estrutura organizacional. Demanda conhecimento, estudo dos mercados, planejamento publicitário, 
com equipe qualificada, razão pela qual se objetiva a contratação de agência de publicidade para 

realização de tal mister, com a expertise que só quem é do ramo publicitário possui. 
Há de se ressaltar que, com a ampliação do contingente de seus alunos, a FDSBC poderá garantir sua 

sustentabilidade e existência a longo prazo. 

O vertente Termo de Referência busca um processo licitatório que selecione agência capaz de atender 
a essa necessidade de a FDSBC melhor se posicionar dentre as instituições de ensino jurídico dentro 

e fora da nossa região, atingindo níveis nacionais, sobretudo no que tange à oferta de cursos de Pós-
Graduação, sem olvidar dos convênios internacionais já firmados, os quais viabilizam o intercâmbio 

de discentes e docentes. 
Mostrar a qualidade dos nossos cursos é algo que precisamos fazer com mais eficiência e eficácia. 

Trazer mais alunos e manter a qualidade de ensino, crescer tanto na graduação, como nos cursos de 
pós graduação são nossas metas. 

Os serviços de publicidade compreendem o conjunto de atividades realizadas integradamente que 

tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos 

veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de 
qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.  Podem abranger também serviços 

especializados pertinentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 
avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos 

quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas 
realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; e à criação e 

ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas 

tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias (art. 2º e § 1º 
da Lei 12.232/2010). 

Não é factível à FDSBC executar tais atribuições dentro de sua atual estrutura. O aparato técnico e 
tecnológico exigido não condiz com a capacidade gerencial e atualizadora da FDSBC. Aliás, implicaria 

ter uma agência de publicidade na sua estrutura organizacional. 
O estudo de viabilidade técnico-econômica neste tipo de contratação já ocorre no próprio âmbito da 

licitação: a técnica é avaliada por quesitos técnicos impossíveis de serem desenvolvidos dentro da 
estrutura organizacional da Instituição, mas avaliáveis dentro da licitação por subcomissão mista (§ 

1º do art. 10 da Lei 12.232/2010) em face dos quesitos técnicos. E a econômica resolvida também 

dentro dos procedimentos licitatórios que buscam o maior desconto e o menor honorário dentre as 
propostas apresentadas. 

Para garantir uma contratação segura, neste âmbito, à Instituição, a demonstração do patrimônio 
líquido é requisito do edital para, em conjunto com os índices contábeis, indicar a saúde 
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econômica/financeira da empresa licitante na ocasião do fechamento do Balanço Patrimonial. O 

percentual do patrimônio líquido em relação à verba disponível exigido no edital está bem abaixo ao 
teto estabelecido pela lei (art. 31 §§ 2º e 3º da Lei 8666/1993). A lei limita em 10% e o edital requer 

a equivalência de 1% da verba disponível. 

O patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus 
acionistas. É um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da 

organização em determinado momento. Assim juntamente com os índices contábeis demonstrará a 
capacidade econômica e financeira da empresa licitante. O objetivo é vislumbrar a garantia da 

execução contratual futura. 
Os índices contábeis requeridos objetivam verificar a situação financeira das licitantes e sua 

capacidade para cumprir suas obrigações contratuais. 
A análise de cada índice mostra o perfil financeiro da empresa e sua capacidade econômica de modo 

a garantir sua suficiência em cumprir as obrigações contratuais e bem atender a FDSBC nos serviços 

contratados. 
Frisamos, finalmente, que o escopo principal da vertente pretensa contratação é garantir a 

divulgação suficientemente ampla dos serviços prestados por esta Instituição, como meio de garantir 
sua manutenção no mercado de ensino e, portanto, sua sustentabilidade a longo prazo. Da análise 

dos pressupostos apresentados, os serviços prestados por Agências de Publicidade e Propaganda se 
revelam adequados à referida finalidade. 

 
3. OBJETIVOS  

 

I. Divulgar os serviços prestados pela Instituição e projetá-la de forma ampla e eficiente junto ao 
mercado de ensino superior, ampliando o contingente de alunos; 

 
II. Utilizar formas inovadoras de comunicação, em consonância com a crescente evolução 

comunicacional e tecnológica da sociedade, para ampliar o alcance e aperfeiçoar a comunicação com 
o público-alvo.  

 
4. AVALIAÇÃO DE CUSTO 

 

Por meio de pesquisa de mercado, foi apurado os seguintes percentuais médios de honorários e 
descontos praticados:  

 
a) HONORÁRIO PERCENTUAL de 9% (nove por cento) sobre os custos referentes (i) à produção e à 

execução técnica de peça e ou material; (ii) ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros 
instrumentos, de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios 

de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das 
campanhas realizadas ou a serem realizadas; e (iii) à criação e desenvolvimento de formas 

inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em 

consonância com novas tecnologias;  
 

b) DESCONTO PERCENTUAL de 57% (cinquenta e sete por cento) decorrente dos trabalhos de criação 
e produção interna, em que será aplicada a Tabela Referencial de Custos Internos editada pelo 



 

 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 93/2022  

 

Rua Java, nº 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP - 09750-650  
Fone/Fax: (11) 3927-0222 – www.direitosbc.br 

103 

Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, vigente quando da prestação dos 

serviços correspondentes 
 

5. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 25.51.12.122.0034.2216.3.3.90.39.00. 

 

6. DA META FÍSICA 

 
Esta contratação tem por objetivo a modernização dos meios de comunicação da Instituição, 

projetando-a de maneira mais abrangente e eficiente no mercado acadêmico, alcançado, enquanto 
resultados esperados, a ampliação do contingente de alunos nos âmbitos da graduação e pós-

graduação, referentes aos cursos ministrados. 

 
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
As particularidades a respeito da pretensa contratação constam do Anexo I - Briefing do Edital de 

Concorrência Pública nº 1/2022. 
 

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, JULGAMENTO E EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

As especificidades a respeito da forma de participação, de apresentação das Propostas Técnica e de 

Preços, assim como o formato de julgamento e as normas inerentes à execução contratual constam 
todas do Edital de Concorrência Pública nº 1/2022. 

 

 


