
 

 

 
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS 

 

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 
 

A Comissão     de     Licitação do Sescoop/RS,     designada     pela Portaria      nº 033, de 
2 de maio de 2021, torna público que fará licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo 
“Técnica e Preço”, conforme descrito neste edital e seus anexos e de acordo com a Resolução 
nº. 850/2012 do Sescoop Nacional e suas alterações posteriores. 

O edital deverá considerar também os termos da Lei nº 12.232, de 29/04/2010, que dispõe 
sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de 
publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências.  

ABERTURA DA PRIMEIRA SESSÃO PÚBLICA 
 

LOCAL: Sede Administrativa do Sescoop/RS - Porto Alegre/RS, Rua Félix da Cunha, 12 – 
6º andar, Auditório, Bairro Floresta. 

 
DIA: 10/06/2021, às 10h. 

 

1. DO OBJETO  
 

1. O presente procedimento licitatório destina-se à contratação de agência de publicidade, a qual será 
responsável pela criação e execução de um plano de mídia para veiculação de campanhas publicitárias 
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul – 
Sescoop/RS, utilizando o Movimento SomosCoop criado pelo Sistema OCB como conceito, com 
prioridade para estratégia voltada para veiculações em mídias sociais e rádios. As peças serão criadas 
pelo setor de Comunicação do Sescoop/RS. 

 
1.1 Para participação, a licitante deverá levar em consideração os subsídios elencados abaixo, além 
daqueles constantes no briefing (Anexo 1). 

 

2. DA ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS  
 

2.1. A prestação dos serviços terá abrangência no Estado do Rio Grande do Sul. 
 

3. DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

3.1. A execução dos serviços listados neste edital constituirá   mera expectativa   da   empresa a ser 
contratada, uma vez que os serviços serão executados sob demanda do contratante. 

 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  
 

4.1. Poderão participar desta concorrência quaisquer licitantes que comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no capítulo DA HABILITAÇÃO, e que tenha especificado, como 
objeto social da empresa, expresso no estatuto, regimento ou contrato social, atividade compatível com 
o objeto deste certame. 

 
Não poderão participar desta concorrência: 

 
a. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 



 

 

b. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com o Sescoop - Unidade Nacional e Unidade Estadual; 
c. Empresas em processo de cisão, fusão e incorporação; 
d. Empresa estrangeira que não funcione no País. 

 
4.2. Estarão impedidos de participar desta concorrência, direta ou indiretamente, empresas que: 

 
a. Estejam sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; 

 
b. Tenham sido sancionadas com a pena de suspensão do direito de licitar ou contratar 
com o Sescoop - Unidade Nacional e Unidades Estaduais, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

 
c. Tenham dirigentes, gerentes ou sócios com vínculo de parentesco em relação a 
dirigentes ou empregados do Sescoop/RS e que este parentesco será para esses fins, 
considerados da seguinte forma: 

 
c.1) em linha reta e colateral (também denominado transversal): até o 4º grau; 

 
c.2) por afinidade, nos termos do art. 1.595, §1º do Código Civil Brasileiro: limita-se aos 
descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. 

 
d. Simultaneamente, sejam pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades 
coligadas, controladoras, suas respectivas controladas. 

 
e. Tenham registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 

 
4.3. Caso a licitante não deseje fazer-se representar nas sessões de recepção e abertura, deverá 
encaminhar as propostas técnica e de preço por meio de portador. Nesse caso, o portador deverá 
efetuar a entrega dos invólucros, de forma que eles estejam em poder da comissão por ocasião do 
início da sessão. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO  

 
5.1 A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física devidamente 
credenciada,   nos   termos   do   instrumento   constante   do Anexo 3 -   Carta    de Credenciamento 
ou Procuração que deverá ser apresentado a presidente da comissão de licitação fora dos 
envelopes relacionados no item 6 

 
5.1.1 No caso da carta de credenciamento ou procuração privada, a   licitante   deverá entregar 

à presidente da comissão de licitação uma cópia do contrato social ou instrumento equivalente (fora 
dos envelopes relacionados no item 6) que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a 
tiver assinado. 

 
5.1.1.1 A procuração, caso não possua prazo de validade, deverá ter sido emitida no prazo de 
máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da abertura do certame. 

 

5.1.2 Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá apresentar a cópia do 
contrato social ou instrumento equivalente (fora dos envelopes relacionados no item 6) e a cópia da 
cédula de identidade, não havendo necessidade da carta de credenciamento nem procuração, caso 
possua poderes para representação. 



 

 

5.1.3 A ausência da carta de credenciamento ou documento similar não impede a participação da 
licitante, mas, impede a manifestação de representante. 

 
5.1.4 O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a licitante, nem 
tampouco impede o prosseguimento das fases do certame licitatório. 

 
5.2 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante, 
sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas sessões públicas. 

 

 

6.1. No dia, horário e   local   fixado   no   preâmbulo   deste edital,   cada licitante   deverá apresentar 
à Comissão de Licitação, o credenciamento, os documentos e as propostas, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho (com exceção do envelope “A”), contendo em sua parte externa e 
frontal, em caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres: 

 

PROPOSTA TÉCNICA – VIA SEM IDENTIFICAÇÃO (APÓCRIFA) – ENVELOPE “A” 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS 
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

 

PROPOSTA TÉCNICA – VIA IDENTIFICADA– ENVELOPE “B” 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS 
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

Informar Razão Social e CNPJ da Licitante 
 

PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “C” 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS 
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

Informar Razão Social e CNPJ da Licitante 
 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “D” 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS 
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

Informar Razão Social e CNPJ da Licitante 
 

6.1.1. Não serão aceitos envelopes abertos ou sem a devida identificação, quando ela for exigida. A 

exceção a essa regra é a PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA (envelope “A”), que não deverá ser 
identificada, cujo invólucro será fornecido pelo Sescoop/RS e não poderá conter qualquer identificação 
da licitante. Em relação a cada um dos envelopes e seus respectivos conteúdos, as licitantes deverão 
acatar as seguintes determinações: 

 

Envelope “A” 
 

6.2. No envelope “A” deverá estar acondicionado: via Não Identificada (APÓCRIFA) da proposta 
técnica, composta por Plano de Comunicação Publicitária (CAMPANHA SIMULADA), contendo os 
quesitos: Raciocínio básico, Estratégia de comunicação publicitária, Ideia criativa e Estratégia de 

6. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, DA PROPOSTA E 
DA DOCUMENTAÇÃO. 



 

 

mídia e não mídia. O envelope “A” será fornecido pelo Sescoop/RS e NÃO poderá ter qualquer 
identificação externa aposta pela licitante, sob pena de desclassificação. 

 
6.2.1. O envelope deverá ser retirado pela interessada, a partir da data de publicação do edital até 03 
(três)      dias       úteis       anteriores       a       data       da       realização       do       certame, junto à 
portaria do Sescoop/RS localizada na Rua Félix da Cunha, 12, Bairro Floresta, das 9h às 15h. 

 

6.2.2. Apenas o envelope “A” será fornecido pelo Sescoop/RS, sendo que cada licitante deverá 
providenciar os demais envelopes necessários para participar do certame. 

 

6.2.3. O envelope “A” deverá ser entregue SEM lacre, sendo que este invólucro será lacrado pela 
Comissão de Licitação, durante a primeira sessão, conforme procedimentos formais. 

 

6.2.4. A proposta técnica, com base no briefing (Anexo I), deverá referir-se ao seguinte: Plano de 
Comunicação      Publicitária (CAMPANHA      SIMULADA) que      será      composto      pelos quesitos: 
Raciocínio básico, Estratégia      de comunicação      publicitária, Ideia criativa e Estratégia de mídia e 
não mídia, sendo vedada a apresentação de qualquer tipo de identificação da licitante, tanto no 
envelope (que será fornecido obrigatoriamente pelo Sescoop/RS) como em todo o seu conteúdo. 

 
6.2.5. Para preservar o sigilo das propostas apócrifas, não serão recebidos quaisquer envelopes 
encaminhados por via postal, nem documentos apresentados por meio eletrônico ou cópias, mesmo 
autenticadas; ou a entrega em local diferente do endereço indicado no preâmbulo do edital. 

 
6.2.6. Não serão aceitos envelopes abertos ou sem a devida identificação, quando ela for exigida. A 
exceção a essa regra é a PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA (envelope “A”), que não deverá ser 
identificada, cujo invólucro será fornecido pelo Sescoop/RS e não poderá conter qualquer 
identificação da licitante. 

 
6.2.7. Havendo   qualquer   sinal   de   identificação   no envelope   “A”,   nenhum    envelope daquela 
licitante será recebido e a mesma ficará impedida de participar do certame, registrando-se em ata. 
Dessa forma, O envelope “A” NÃO poderá ter qualquer identificação externa aposta pela licitante, 
inclusive marca, sinal, etiqueta ou outro elemento, assim como não poderá conter em seu conteúdo 
qualquer sinal que possibilite a identificação da licitante, sob pena de desclassificação. 

 
 

Envelope “B” 
 

6.3. No envelope “B” deverá estar acondicionado: via Identificada da proposta técnica: deverá ser 
entregue fechado, contendo a seguinte identificação: 

 

ENVELOPE “B”: PROPOSTA TÉCNICA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS 
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

Informar Razão Social e CNPJ da Licitante 
 

6.3.1. O envelope “B” Proposta técnica (identificada) deverá conter o mesmo conteúdo do envelope 
“A”,    com     a identificação da licitante autora     do Plano     de     Comunicação Publicitária 
(CAMPANHA SIMULADA) que será composto pelos quesitos: Raciocínio básico, Estratégia de 
comunicação publicitária, Ideia criativa e Estratégia de mídia e não mídia 



 

 

 
 
 

Envelope “C” 
 

6.4. ENVELOPE “C” - PROPOSTA DE PREÇOS: deverá ser entregue fechado e rubricado no fecho, 
contendo a seguinte identificação: 

PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “C” 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS 

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 
Informar Razão Social e CNPJ da Licitante 

 
 

6.4.1.O envelope “C” deverá conter a proposta de preços da licitante, com declaração de proposta de 
remuneração pelos serviços prestados, bem como declaração de que não será repassado ao 
Sescoop/RS o pagamento de tributos ou outros encargos e declaração sobre como tratará direitos 
autorais e patrimoniais pertinentes à execução do contrato. 

 
 

Envelope “D” 
 

6.5. ENVELOPE “D” - HABILITAÇÃO: deverá ser entregue fechado e rubricado no fecho, contendo 
a seguinte identificação: 

 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “D” 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS 

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 
Informar Razão Social e CNPJ da Licitante 

 
6.5.1.O envelope “D” deverá conter os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Qualificação 
Técnica, Qualificação Econômico-Financeira e Regularidade Fiscal, conforme dispõe o art. 12 do 
Regulamento de Licitações e de Contratos do SESCOOP. 

 
6.6. Todas as folhas dos envelopes “A”, “B”, “C” e “D” deverão ser entregues em ordem sequencial, 
com numeração de página. A numeração de páginas do envelope “A” (Proposta Apócrifa) não poderá  
ser manuscrita, sob pena de aposição de elemento capaz de identificar a licitante. Tal medida visa 
salvaguardar os interesses dos participantes quanto ao aspecto de segurança e transparência do 
processo licitatório. O não atendimento ao solicitado implicará a perda do direito a futuras reclamações 
quanto a um eventual extravio de documentos durante a tramitação do processo. 

 

 
7. DA PROPOSTA TÉCNICA  

 
7.1. A proposta técnica será apresentada em dois invólucros distintos, representados pelos envelopes 

“A” e “B”, respectivamente: a via não identificada da proposta técnica, a via identificada da proposta 
técnica. A Proposta Técnica consistirá de um conjunto de textos e anexos, conforme detalhamento a 
seguir: 

 

2. Especificações gerais sobre o formato 

 
7.2.1. Todos os conteúdos dos dois envelopes referentes à proposta técnica deverão, 
obrigatoriamente, ser apresentados em fonte Times New Roman, corpo 12, na cor preta, com 



 

 

alinhamento justificado, espaçamento simples entre as linhas, encadernação em espiral na cor preta, 
capa transparente e contracapa na cor preta, formato em papel A4, numeração em algarismo arábico 
centralizada na parte inferior e margens da página em configuração normal com as seguintes medidas: 
superior: 3 cm, inferior: 2,5 cm, esquerda: 3 cm, direita: 2,5 cm.. Em hipótese alguma, poderá conter 
alguma informação manuscrita no material do envelope “A” (Proposta Apócrifa), sob pena de aposição 
de elemento capaz de identificar a licitante. 

 

3. Especificações gerais sobre o Plano de Comunicação Publicitária 
 

7.3.1. A empresa, por meio do seu representante legal devidamente credenciado, deverá retirar junto 
à Comissão de Licitação, no prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data da realização do certame, 
no local indicado neste edital, o envelope padronizado destinado à apresentação da via não identificada 
do Plano de Comunicação Publicitária. 

 
7.3.2. A empresa participante deverá inserir nos envelopes “A” e “B” o caderno de textos e os anexos 
pertinentes. 

 
7.3.3. Para efeito de avaliação nesta fase, as empresas deverão apresentar uma campanha publicitária 
simulada sobre o tema hipotético apresentado no briefing (Anexo 1), documento que complementará o 
edital. 

 
4. Especificações da Proposta Técnica Apócrifa (envelope “A”) 

 
7.4.1. O envelope destinado à PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA – via não identificada do Plano de 
Comunicação Publicitária será padronizado e fornecido previamente pelo Sescoop/RS. 

 
7.4.2. Proposta técnica apócrifa deverá ser apresentada sem a identificação da empresa 
proponente. Portanto, é vedada a aposição, neste envelope “A” e em todo o seu conteúdo, de 
qualquer identificação, marca, sinal ou outro tipo de elemento que possibilite identificar a licitante,  
inclusive etiquetas e lacres, sob pena de desclassificação. A numeração de páginas do envelope “A” 
(proposta apócrifa) não poderá ser manuscrita, sob pena de aposição de elemento capaz de identificar 
a licitante. 

 
7.4.3. O envelope “A” – “PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA” deverá conter o Plano de Comunicação
 Publicitária (CAMPANHA SIMULADA), composto pelos quesitos: Raciocínio 
básico, Estratégia de comunicação publicitária, Ideia criativa e Estratégia de mídia e não mídia, 
acompanhados dos anexos solicitados. 

 

7.5. O Plano de Comunicação Publicitária (CAMPANHA SIMULADA), deverá observar o tema e outras 

informações constantes no briefing (Anexo 1). A campanha simulada será avaliada única e 
exclusivamente considerando o cenário de 2021, composto pelos meses de junho a dezembro. 
A campanha simulada visa possibilitar a mensuração do resultado e aferição do desenvolvimento 
estratégico. A campanha simulada deverá ser apresentada de acordo com os seguintes quesitos: 

 
7.5.1 RACIOCÍNIO BÁSICO: apresentação de texto em, no máximo, três páginas de papel de acordo 
com as especificações definidas no item 7.2.1, espaçamento simples, em que a licitante exporá 
seu entendimento do problema de comunicação definido no briefing (Anexo I); 

 
7.5.2. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA: apresentação de texto em, no máximo, 
três páginas de papel de acordo com as especificações definidas no item 7.2.1, no qual a licitante 
deverá explorar o conceito e o tema que, de acordo com seu raciocínio básico, devem fundamentar o 
problema de comunicação apresentado no briefing (Anexo I), formulando a defesa dessa opção; 



 

 

7.5.3. IDEIA CRIATIVA: Apresentação em, no máximo, seis páginas de papel de acordo com as 
especificações definidas no item 7.2.1, de síntese da estratégia de comunicação publicitária expressa 
sob a forma de uma redução de mensagem, acompanhada de exemplos de peças que a corporifiquem 
objetivamente, descritas sob a forma de roteiros e textos, limitadas a seis peças, sendo quatro por tipo 
de mídia e dois por tipo de não mídia. Faz parte da ideia criativa o slogan e as peças que a corporificam. 

 
7.5.3.1 Não será admitida, para este quesito, a apresentação de layout.  

 
7.5.4. ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA: sob a forma de texto em, no máximo, três páginas de 
papel de acordo com as especificações definidas no item 7.2.1, a licitante deverá, com base em 

informações extraídas do briefing (Anexo 1) e tendo como parâmetro a verba referencial estimada para 
campanha, demonstrar: 

a. Conhecimento e análise dos meios de comunicação e hábitos dos diversos 
segmentos de público a serem atingidos pela campanha; 

 
b. Os planos de distribuição de todas as peças previstas na campanha, contendo 
a estratégia e tática de mídia e não mídia que justifiquem as opções escolhidas. 

 
7.5.4.1. Para fins de apresentação da estratégia de mídia, a licitante deverá considerar o 
orçamento total bruto de R$ 648.000,00, já incluso nesse valor os 20% de comissão de agência, 
o que representa R$129.600,00. Contudo, conforme exposto no item 19, o valor referido    é    
exclusivamente    para    fins    de    elaboração    da    estratégia,    não    estando o Sescoop/RS 
obrigado a executar o valor completo. 

 
 

7.5.4.2. A simulação deverá ser composta por um plano de distribuição de   todas   as peças 
e/ou material destinados à veiculação, exibição, exposição ou distribuição, sob a forma de textos, 
tabelas, gráficos, planilhas e outros. Da simulação deverá constar um resumo geral com 
informações sobre, pelo menos: 

 
a) o período de distribuição das peças e/ou material; 
b) as quantidades de inserções das peças em veículos e em outros meios de 
divulgação; 
c) os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos e em 
outros meios de divulgação, separadamente por meios; 
d) os valores (absolutos e percentuais) alocados na distribuição de peças e ou material 
de não mídia; 
e) resumo em percentual do custo total de veiculação. 

 
7.5.4.3. Na simulação de que trata o item 7.5.4.2: 

 
a. os preços das inserções em veículos e em outros meios de comunicação, 
a serem considerados na simulação de plano de distribuição prevista no item 
7.5.4.2, devem ser os de tabela cheia dos veículos e/ou de outros meios de 
divulgação; 
b. deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência 
concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n. 4.680/65; 

 

7.6. Especificações da Proposta Técnica Identificada (ENVELOPE “B”) 



 

 

7.6.1. A via identificada da proposta técnica terá o mesmo teor da via não identificada, com a 
identificação da licitante. 

 
7.7. Especificações da Campanha Simulada 
7.8.1. Na elaboração do Plano de Comunicação Publicitária, a agência licitante deverá apresentar uma 
campanha simulada, para o exercício de 2021, com base no briefing (Anexo 1). 

 
7.8.2. Para fins de apresentação da estratégia de mídia, a licitante deverá considerar o orçamento total 
bruto de R$ 648.000,00, já incluso nesse valor os 20% de comissão de agência, o que representa 
R$129.600,00 (junho a dezembro). Contudo, conforme exposto no item 19, o valor referido é 
exclusivamente para fins de elaboração da estratégia, não estando o Sescoop/RS obrigado a executar 
o valor completo. 

 

7.8.3. A critério do Sescoop/RS, o plano de mídia proposto pela agência vencedora poderá ou não vir 
a ser produzido e veiculado, com ou sem modificações, na vigência do contrato, ou seja, a proposta 
vencedora não é vinculante, podendo ocorrer modificações parciais ou totais. 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO  
 

8.1. Serão realizadas 04 (quatro) sessões, observados os procedimentos previstos no edital, das quais 
serão lavradas atas circunstanciadas dos atos e fatos dignos de registro, assinadas pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. 

 

8.2. A participação de representante de qualquer licitante dar-se-á mediante a prévia entrega de 
documento hábil. 

 
8.3. A Comissão Permanente de Licitação e a Subcomissão Técnica, conforme o caso, poderão, no 
interesse do Sescoop/RS, relevar omissões puramente formais nas propostas e nos documentos de 
habilitação apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo 
desta concorrência. 

 
8.4. Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de recebimento e 
abertura dos envelopes com as Propostas Técnica e de Preço. 

 

8.5. O julgamento das Propostas Técnica e de Preço e o julgamento final deste certame serão 
efetuados exclusivamente com base nos critérios especificados no edital. 

 
8.6. Antes do aviso oficial do resultado da concorrência, não serão fornecidas, a quem quer que seja, 
quaisquer informações referentes à adjudicação dos contratos ou à análise, avaliação ou comparação 
entre as propostas. 

 

8.7. Qualquer tentativa da licitante de influenciar a Comissão de Licitação ou a Subcomissão Técnica 
no processo de julgamento das propostas resultará na sua desclassificação. 

 

8.8. A Comissão de Licitação poderá alterar as datas ou as pautas das sessões, ou mesmo suspendê-
las, em função do desenvolvimento dos trabalhos. 

 
8.9. Se os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas não puderem ser devolvidos nas 
sessões públicas, ficarão à disposição das interessadas por 30 (trinta) dias úteis, contados do 
encerramento da concorrência – após transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o 
resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos 



 

 

interpostos. Decorrido esse prazo sem que sejam retirados, o Sescoop/RS providenciará sua 
destruição. 

 
 

8.10. Primeira Sessão 
 

8.10.1. A primeira sessão pública será realizada no dia, hora e local estabelecidos no Preâmbulo do 
Edital e terá a seguinte pauta inicial: 

 
a. Identificar os representantes das licitantes, por meio do documento exigido; 
b. Receber os envelopes “A”, “B”, “C” e “D” de cada   empresa participante, 

respectivamente referentes à proposta 
técnica via não identificada; proposta técnica via identificada; proposta de 
preços; e documentos de habilitação; 

c. Conferir se esses invólucros estão em conformidade com as disposições do 
edital; 

d. Reservar o envelope sem identificação em local separado, onde serão 
recepcionados todos os envelopes sem identificação das empresas 
participantes. 

 

8.10.2. O envelope “A”, com a via não identificada da Proposta Técnica, só será recebido pela 
Comissão de Licitação se o invólucro e o seu conteúdo: 

a. Não estiverem identificados; 

b. Não apresentarem marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a 
identificação da licitante antes da abertura do envelope “B”; 

c. Não estiverem danificados ou deformados pelas peças, material e ou demais 
documentos nele acondicionados de modo a possibilitar a identificação da 
licitante antes da abertura do envelope “B”; 

d. Não estiver fechado e rubricado no seu fecho. 
 

8.10.3. Se, pelos motivos acima explicitados, o envelope “A” de alguma licitante não puder ser 
recebido, nenhum envelope daquela licitante será aceito pela Comissão de Licitação. 

 
8.10.4. A primeira sessão prosseguirá com a seguinte pauta básica: 

a. Rubricar, no fecho dos envelopes “B”, “C” e “D” (sem abri-los), mantendo- os 
fechados, sob a guarda e responsabilidade da Comissão de Licitação, e 
separados do invólucro “A”; 

b. Trazer do local separado os envelopes “A” (Plano Apócrifo), abrir cada um, 
retirar e rubricar o seu conteúdo – os membros da Comissão e as licitantes 
presentes; 

c. Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e rubrica, 
os documentos que constituem o envelope “A”; 

d. Lacrar o envelope “A” assinando nos respectivos lacres e reservando-os em 
grupos separados; 

e. Informar que as licitantes serão convocadas para a próxima sessão. 
8.10.5. A Comissão de Licitação adotará medidas para evitar que seus membros e ou os 
representantes das licitantes possam, ainda que acidentalmente, identificar a autoria de algum Plano 
de Comunicação Publicitária. A Comissão não lançará nenhum código, sinal ou marca nos 
envelopes “A” nem nos documentos que compõem a via não identificada do Plano de Comunicação 
Publicitária. 



 

 

8.10.6. Se, ao examinar ou ao rubricar o conteúdo do envelope “A”, a Comissão de Licitação e ou 
os representantes das licitantes constatarem ocorrência(s) que possibilite(m), inequivocamente, a 
identificação da autoria do Plano de Comunicação Publicitária, a Comissão desclassificará a 
licitante e ficará com todos os seus invólucros até que expire o prazo para recursos relativos a essa 
fase. 

 

8.10.7. Aberto o envelope “A”, as licitantes não poderão desistir de suas propostas, a não ser por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente, e aceito pela Comissão de Licitação. 

 
8.10.8. Se as licitantes estiverem expressamente de acordo com as decisões tomadas pela 
Comissão Permanente de Licitação na primeira sessão, os procedimentos de licitação terão 
continuidade em conformidade com o previsto no edital. 

 

8.10.9. A análise dos documentos constantes do envelope “A” dar-se-á   em   sessão reservada 
(podendo ser em formato eletrônico) e será realizada pela subcomissão técnica. Não tendo sido 
interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, tendo sido julgados os recursos 
interpostos, serão adotados os seguintes procedimentos: 

a. Encaminhamento, pela Comissão de Licitação à subcomissão técnica, dos 

envelopes “A” de todas as licitantes, com as vias não identificadas do Plano 
de Comunicação Publicitária; 

b. Análise e julgamento consensual, pela subcomissão técnica, das vias não 
identificadas do Plano de Comunicação Publicitária, de acordo com os 
critérios especificados no edital; 

c. Elaboração e encaminhamento, pela subcomissão técnica à Comissão de 
Licitação, da ata de julgamento dos Planos de Comunicação Publicitária, de 
planilha com as pontuações deliberadas em consenso pelos membros da 
Subcomissão. 

8.10.10. Se alguma Proposta Técnica for desclassificada, com base em alguma regra prevista no 
edital, a subcomissão técnica atribuirá pontuação a cada quesito ou subquesito da proposta, 
conforme as regras   previstas   no   edital,   e   lançará   sua   pontuação   em   planilha   que ficará 
acondicionada em envelope fechado e rubricado no fecho por, no mínimo, um membro da 
subcomissão técnica, até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase. Essa regra não se 
aplica aos casos em que o descumprimento de regras previstas no edital resulte na identificação da 
licitante antes da abertura do envelope “B”. 
8.10.11. A planilha com as pontuações deliberadas em consenso pelos membros da subcomissão 
conterá, respectivamente, as pontuações acordadas para cada subquesito do Plano de 
Comunicação Publicitária de cada licitante. 
8.10.12. O julgamento das propostas técnicas será realizado exclusivamente com base nos critérios 
especificados no instrumento convocatório e o julgamento da subcomissão técnica será realizado 
com base nesses critérios. 
8.10.13. As notas inferiores ao valor máximo serão justificadas, não havendo justificativa quando a 
licitante alcançar pontuação máxima no subquesito. As planilhas com as pontuações deliberadas 
em consenso pelos membros da subcomissão integrarão a respectiva ata. 

8.10.14. Após receber a ata de julgamento da Proposta Técnica (envelope “A”), respectiva planilha 
de julgamento e demais documentos elaborados pela subcomissão técnica, a Comissão 
Permanente de Licitação convocará as licitantes, para participar da segunda sessão pública. 

 

8.11. Segunda Sessão 
 

8.11.1. Após receber a ata de julgamento da Proposta Técnica (envelope “A”), respectiva planilha 
de julgamento e demais documentos elaborados pela subcomissão técnica, a Comissão 



 

 

de Licitação convocará as licitantes, para participar da segunda sessão pública, com a seguinte 
pauta básica: 

a. Identificar os representantes das licitantes presentes; 
b. Abrir os envelopes “B” de todas as licitantes; 

c. Cotejar as vias não identificadas (envelope “A”) com as vias identificadas 
(envelope “B”) do plano de comunicação publicitária, para identificação de sua 
autoria; 

d. Elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada 
proposta técnica; 

e. Proclamar o resultado do julgamento geral da proposta técnica; 
f. Informar que o resultado do julgamento geral da proposta técnica será 

publicado no portal do Sescoop/RS, com a indicação dos proponentes 
classificados e dos desclassificados, em ordem decrescente de pontuação, 
abrindo prazo para interposição de recurso. 

8.11.2. Além das demais atribuições previstas na etapa de análise e julgamento da proposta técnica, 
é   responsabilidade   da subcomissão técnica   manifestar-se   em   caso    de   eventuais   recursos 
de licitantes, relativos ao julgamento da proposta técnica, se solicitado pela Comissão de Licitação, 
para responder a questionamentos de ordem técnica. 

 

8.12. Terceira Sessão 

 
8.12.1. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, tendo sido 
julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação convocará as licitantes, para 
participar da terceira sessão pública, com a seguinte pauta básica: 

 
a. Identificar os representantes das licitantes presentes; 
b. Abrir os envelopes “C”, com a proposta de preço, cujos documentos serão 

rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes das licitantes presentes ou por representante por eles 
indicado; 

c. Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e 
rubrica, os documentos integrantes dos envelopes “C”; 

d. Analisar o cumprimento, pelas licitantes, das exigências do edital para a 
elaboração das propostas de preço e julgá-las de acordo com os critérios 
nele especificados; 

e. Dar conhecimento do resultado aos representantes das licitantes presentes, 
de acordo com as disposições constantes neste edital. 

f. Declarar vencedor do julgamento final das propostas técnica e de preço de 
acordo com as disposições constantes no edital. 

g. Informar que o resultado do julgamento da proposta de preço e do 
julgamento final das propostas será 
publicado no Portal do Sescoop/RS (http://www.sescooprs.coop.br/publicac 
oes/licitacoes/), abrindo prazo para interposição de recurso. 

 

8.13. Quarta Sessão 

 
8.13.1. Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua desistência ou, ainda, tendo sido 
julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação convocará as licitantes, para 
participar da quarta sessão pública, com a seguinte pauta básica: 

a. Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas 
assinaturas na lista de presença; 

http://www.sescooprs.coop.br/publicac


 

 

b. Abrir os envelopes “D”, cujos documentos serão rubricados pelos membros 
da comissão permanente de licitação e pelos representantes das licitantes 
presentes ou por representante por eles indicado; 

c. Analisar a conformidade dos documentos de habilitação com as condições 
estabelecidas neste edital e na legislação em vigor; 

d. Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame e 
rubrica, os documentos integrantes dos envelopes “D”; 

e. Informar: 
f. O resultado da habilitação na sessão ou suspender a sessão para análise 

dos documentos; 
g. Que o resultado da habilitação será publicado com a indicação dos 

proponentes habilitados e inabilitados, abrindo prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recurso, conforme disposto no regulamento de 
licitações e de contratos do Sescoop/RS; 

h. Que será publicado no sistema   eletrônico   do Sescoop/RS o   nome da 
licitante vencedora da concorrência, caso não tenha sido interposto recurso 
na fase de habilitação, ou tenha havido a sua desistência ou, ainda, tenham 
sido julgados os recursos interpostos. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  
 

9.1. Para habilitação nesta licitação serão exigidos os documentos abaixo listados, que deverão 
estar contidos no ENVELOPE “D”: 

 
9.1.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 
País, cujo objeto social expresso no estatuto, no contrato social ou em documento equivalente 
especifique atividade compatível com o objeto da presente licitação. 

 
9.1.2. Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos 
relacionados neste tópico, entregues, preferencialmente, na mesma ordem em que eles se 
encontram aqui descritos e com a identificação pelo número de cada um dos itens. 

 
9.1.2.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante que já tiverem sido apresentados 
por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no envelope de habilitação. 

 
9.1.3. Os documentos apresentados em cópias não necessitarão de autenticação nem 
acompanhamento de suas respectivas vias originais, salvo em caso de diligência determinada 
pela presidente da comissão de licitação. 

 
9.1.3.1. Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 60 (sessenta) 
dias anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade ou 
legislação específica que prorrogue a sua validade, em decorrência da pandemia relacionada ao 
coronavírus (COVID-19). 

 
9.1.4. A presidente da comissão de licitação e sua equipe de apoio poderão efetuar diligências a fim 
de comprovar a veracidade das informações e dos documentos apresentados pelas licitantes, 
inclusive quanto à regularidade fiscal, que poderá ser comprovada mediante pesquisa nos sítios 
oficiais na internet. 

 
9.1.5. Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 
item. 



 

 

 
 
 

 
>> HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

9.1.6. Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar dentro no envelope “C”, salvo 
o disposto no item 9.1.2.1., a seguinte documentação: 

 
9.1.6.1. prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 

 
9.1.6.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente; 

 
9.1.6.2.1. os documentos acima relacionados poderão ser substituídos por certidão simplificada 
emitida pela junta comercial onde constem o capital social, os sócios e o dirigente da empresa 
licitante; 

 
9.1.6.3. ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente; 

 
9.1.6.4. comprovante de associação em sindicato de agências de publicidade. 

 
 

>> QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.1.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 

 
9.1.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços e materiais compatíveis com os 
aqueles descritos no briefing (Anexo 1) do presente certame, por meio da apresentação de 01 (um) 
ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já forneceu 
ou fornece satisfatoriamente o objeto da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado. 

 
9.1.7.2. Indicar diretor de atendimento e profissional de mídia, através de declaração firmada por 
esses distintos profissionais, os quais deverão ser os responsáveis pela   conta publicitária do 
Sescoop/RS. 

 
9.1.7.3. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação 
técnica apurada pela presidente da comissão de licitação ou por sua equipe de apoio, mediante 
simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante. 

 

>> QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

9.1.8. Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 

 
9.1.8.1 Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados, na forma 
da lei, os quais demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. O Balanço será avaliado, por meio de obtenção dos índices de 

Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>1), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

 
(Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) ¹* 



 

 

LG=    
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

 
Ativo Total ²* 

SG=    
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

 
 
 

Ativo Circulante 
LC=    

Passivo Circulante 
 

¹* - Ativo Realizável a Longo Prazo. 
²* - Ativo Realizável a Longo Prazo + Investimento + imobilizado + intangível 

 
9.1.8.2. A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices 
relativos à situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente e SG – Solvência 
Geral) deverá comprovar possuir patrimônio líquido ou capital social integralizado não inferior a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação. 

 
9.1.8.3. A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço, deverá 
apresentar balancetes contábeis devidamente assinados por contador habilitado junto ao CRC e 
pelo sócio/administrador da empresa, envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido 
relativos ao período de sua existência, avaliados por meio da obtenção de Índice de Solvência (S) 
maior ou igual a um ( ≥ a 1), conforme fórmula abaixo: 

 
Ativo Total 

S =    

Passivo Total 
 

9.1.8.4. Os índices de que tratam as alíneas “9.1.8.1”, “9.1.8.2” e “9.1.8.3” deste item serão 
calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua 
assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

 
9.1.8.5. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da comarca sede da pessoa jurídica. 

 
9.1.8.5.1 Certidão emitida por comarca diversa, mas integrada à comarca sede da pessoa jurídica 
terá o mesmo valor. 

 
 

>> REGULARIDADE FISCAL 

 
9.1.9. Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar: 

 
9.1.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 
9.1.9.2. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 



 

 

9.1.9.2.1. Certidão Negativa de Débitos – CND expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União, por elas administrados, no âmbito de suas competências. 

 
9.1.9.2.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda Estadual. 

 
9.1.9.2.3. Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda Municipal. 

 
9.1.9.3 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal. 

 
9.1.10 E ainda: 

 
9.1.10.1 Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988, conforme Anexo 5; 

 
9.1.10.2 Declaração, observada as penalidades cabíveis, da não superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, Anexo 4; 

 
9.1.10.3. A empresa não poderá ter seu nome inscrito no CEIS – Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas, pois a existência de inscrição acarretará a inabilitação. 

 
 

10 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  
 

10.1. A execução dos serviços será realizada mediante acompanhamento e supervisão da área de 
Comunicação do Sescoop/RS. A agência deve dedicar seu melhor esforço e trabalhar em estreita 
colaboração com esta área, de modo a assegurar que o plano de mídia alcance os objetivos 
pretendidos e que a instituição obtenha o melhor retorno do seu investimento. 

 
10.2. Para assegurar agilidade e cumprimento de prazos no atendimento às demandas, caso a 
empresa a ser contratada não possua escritório em Porto Alegre/RS, a mesma deverá constituir um, 
em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, com infraestrutura adequada para a execução do 
objeto do contrato, com equipe – experiente nas respectivas funções – necessária para prestar os 
serviços previstos nessa licitação assim minimamente definida: 

 
10.2.1. 1 (um) Profissional de atendimento exclusivo para a conta; 
10.2.2. 1 (um) profissional de mídia; 
10.2.3. 1 (um) profissional de planejamento. 

 
10.3. A empresa a ser CONTRATADA deverá indicar o seu profissional de atendimento em até 7 (sete) 
dias úteis após sua contratação, para atendimento às demandas da instituição. Pelo menos o 
profissional de atendimento deverá estar, obrigatoriamente, lotado no escritório de Porto Alegre/RS. 

 

10.4. O Sescoop/RS poderá solicitar a substituição de qualquer profissional da equipe técnica da 
CONTRATADA sem ônus para a instituição, caso entenda que o profissional não esteja 
desempenhando adequadamente seu papel. Nesse caso, a empresa a ser CONTRATADA terá até 
10 (dez) dias para disponibilizar um novo profissional de experiência equivalente ou superior. 

 

10.5. O descumprimento desse item acarretará na rescisão do contrato, sendo chamada a próxima 
licitante classificada. 



 

 

10.6. Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao Sescoop/RS 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. 

 
10.7. A agência contratada só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos 
de divulgação, por conta e por ordem do Sescoop/RS, se tiver sido expressamente autorizada para tal. 

 

11. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 

11.1. A proposta de preço contida no ENVELOPE “C” deverá ser apresentada na forma e requisitos 
indicados nos subitens a seguir: 

 
11.1.1. de preferência, emitida por computador, em papel timbrado da licitante, redigida com 
clareza e na língua portuguesa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas, preferencialmente em 01 
(uma) via. 

 
11.1.1.1. apresentar procuração que habilite o representante (procurador) a assinar 
documentos da empresa, se for o caso. 

 
11.1.2. Fazer menção ao número desta Concorrência e conter a razão social da licitante, o nº. 
do CNPJ, número(s) de telefone(s) e de e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, 

podendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o número da conta para 

efeito de emissão do pedido de fornecimento e posterior pagamento. 
 

11.2. Diante do exposto, a Proposta de Preços (Envelope “C”) deverá conter a declaração de 
proposta de remuneração pelos serviços prestados, conforme o modelo a seguir, obedecendo, 
também, os critérios estabelecidos no item 14: 

a) Pelo “desconto de agência” concedido pelos veículos de comunicação, sobre as veiculações 
efetivadas, incidente sobre o valor da mídia efetivamente negociado pela licitante, será revertido em 
favor do Sescoop/RS o equivalente a _ _ _ % (xxxx) do valor da mídia; 
b) Declaração que não será repassado ao Sescoop/RS o pagamento de tributos e outros encargos. 

c) Os percentuais propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias à plena execução 
dos serviços, tais como: de pessoal, de administração, de encargos (impostos, taxas, obrigações 
sociais e etc). 
d) A proposta de preços deverá permanecer válida e em condições de aceitação por um período mínimo 
de 90 (noventa) dias contados da data de sua abertura, e a ausência deste prazo na 
proposta(s) implica concordância tácita. Findo este prazo, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 

 

11.3. Nos preços cotados, deverão estar inclusas todas as despesas diretas e indiretas, tais como: 
impostos (federais, estaduais e/ou municipais), taxas, salários, seguros, fretes, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, passagens, hospedagens, alimentação, 
indenizações civis e seguros de acidente de trabalho, enfim, todas as despesas e materiais necessários 
a atender o objeto desta Concorrência, bem assim deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos. 

 
11.4 A cotação de preço apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, 
seja para mais ou para menos. 



 

 

 

11.5. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo, com 
aproximação de até duas casas decimais, e por extenso, prevalecendo este último em caso de 
divergência. 

 

11.6. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de verificar, sempre que julgar necessário, se os 
preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com os de mercado. 

 

11.7. Em nenhuma hipótese, poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 
que serão avaliadas pela Comissão de Licitação, sendo que: 

 

11.7.1. serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma 
e/ou multiplicação, bem ainda, as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário 
e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro; 

 

11.7.2. a falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante 
legal; 

 
11.7.3. a falta do CNPJ e do endereço completo poderá, também, ser preenchida com os dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do ENVELOPE “D” – DOCUMENTAÇÃO. 

 

12. DO RECEBIMENTO DO “CREDENCIAMENTO”, DOS “DOCUMENTOS” E DA “PROPOSTA”  
 

12.1. Não serão aceitos pela Comissão de Licitação quaisquer documentos ou envelopes que sejam 
encaminhados por meio eletrônico ou que cheguem após o horário estabelecido DA CONVOCAÇÃO, 
para o seu recebimento. 

 
12.2. A Comissão de Licitação receberá o “CREDENCIAMENTO”, e os envelopes “PROPOSTA 
TÉCNICA (Apócrifa e Identificada); PROPOSTA DE PREÇOS” e a “HABILITAÇÃO”, chamando à mesa 
o representante legal para apresentação do seu documento de identidade. 

 

12.3. Os envelopes “A” - PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA - “B” PROPOSTA TÉCNICA 
IDENTIFICADA - “C” - PROPOSTA DE PREÇO e “D” - HABILITAÇÃO serão rubricados pela Comissão 
de Licitação e pelos representantes das licitantes ou comissão por eles nomeada e permanecerão 
fechados sob a guarda e responsabilidade da Comissão de Licitação. 

 
12.4. Caso se constate qualquer tipo de informação, marca ou sinal no material que compõe a via 
apócrifa do Plano de Comunicação Publicitária que permita a identificação de sua autoria, 
independente da fase do processo, a licitante será automaticamente desclassificada no certame e 
ficará impedida de participar das fases posteriores. 

 
12.5. A análise dos documentos constantes do envelope “A” - “PROPOSTA TÉCNICA APÓCRIFA” 
será realizada pela subcomissão técnica. 

 
12.6. Após o término do julgamento do conteúdo do envelope “A” - “PROPOSTA TÉCNICA 
APÓCRIFA”, será divulgada por meio e-mail e publicado no Portal 
do Sescoop/RS (http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/), o dia, hora e local de 
realização da sessão pública de abertura do conteúdo do envelope “B” – Proposta Técnica Identificada. 

http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/)


 

 

 

12.7. A sessão pública de abertura do conteúdo do envelope “B” – Proposta Técnica Identificada – 
tem a finalidade de confrontar a Proposta Técnica Apócrifa, constante do Envelope “A”, mantida em  
sigilo, com a Proposta Técnica Identificada, constante do envelope “B”. 

 

12.8. Nessa sessão serão processadas a nota técnica do envelope “A” - PROPOSTA TÉCNICA 
APÓCRIFA, correlacionando-as com a identificação da licitante, consolidando as notas finais da 
Proposta Técnica. 

 

12.9. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes ao direito de interpor recurso contra o resultado 
do julgamento da proposta técnica, e estando presentes todos os representantes dos licitantes (ou 
havendo desses o consentimento expresso), a Comissão poderá realizar, nessa mesma sessão, a seu 
exclusivo critério, a abertura dos envelopes “C” - Proposta de Preços. O conteúdo será rubricado pelos 
membros da Comissão e Licitantes presentes. 

 
12.10. Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições do presente edital e que 
apresentarem rasuras ou falhas que impossibilitem a sua compreensão. 

 

12.11. O não cumprimento de qualquer item referente à Proposta Técnica implicará a desclassificação 
da licitante. 

 
12.12. Não serão consideradas quaisquer informações ou declarações apresentadas na proposta de 
preços que deveriam constar na proposta técnica. 

 
12.13. As propostas de preços das licitantes não classificadas na parte técnica permanecerão em 
poder da Comissão de Licitação até o final do prazo recursal de julgamento, quando então serão 
devolvidas. Caso os representantes das empresas não classificadas não estejam presentes, os 
envelopes permanecerão à disposição das licitantes pelo período máximo de 10 (dez) dais úteis, 
contados do encerramento da licitação. 

 

13. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA  
 

13.1. Os critérios de avaliação Ideia Criativa, Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação serão 
utilizados apenas para julgamento das propostas e escolha da agência, entretanto não constituirão 
serviços a serem prestados pela agência a ser contratada. 

 

13.2. Quanto ao Plano de Comunicação Publicitária - campanha simulada, a agência deverá 
apresentar um plano de   comunicação, observando   o tema e outras   informações constantes no 
briefing (Anexo I), deste Edital. A campanha simulada será avaliada única e exclusivamente 
considerando o cenário de junho a dezembro de 2021. 

 
13.3. Para julgamento da licitação, baseada no critério de técnica e preço, a avaliação da proposta 
técnica será feita por subcomissão técnica, composta por 05 (cinco) membros que sejam formados em 
comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, sendo que, ao menos, 
03   (três)   deles não terão   vínculo   funcional   ou   contratual,   direto   ou   indireto,   com o 
Sescoop/RS, nomeados por Portaria específica do Sescoop/RS, especialmente constituída para esse 
fim. 

 
13.4. Na apreciação da Proposta Técnica será considerada a proposta publicitária desenvolvida e os 
documentos da licitante, sendo certo que receberá um máximo de 100 (cem) pontos, distribuídos 
entre os diversos quesitos de julgamento. 



 

 

13.5. Os membros da subcomissão técnica analisarão e julgarão os quesitos do Plano de Comunicação 
Publicitária, com a prerrogativa de desclassificar a proposta que: 

 
• Não atender a quaisquer exigências do edital e seus anexos. 
• Não alcançar a nota mínima de 60 (sessenta) pontos na totalização dos pontos 
referentes ao Plano de Comunicação Publicitária 
• Obtiver nota 0 (zero) na totalização de pontos de quaisquer subitens da 
Proposta Técnica. 

 
13.6. A subcomissão técnica adotará os critérios objetivos de julgamento descritos na tabela a seguir, 
levando em consideração as seguintes orientações: 

 
a. A nota final de cada quesito corresponderá à nota de consenso dos membros da 
subcomissão técnica. 

 
b. A nota total de cada licitante corresponderá ao somatório das notas dos quesitos 
de cada subitem de todos os itens da Proposta Técnica, a saber: 

 

TABELA 1 – Escala de Pontuação 
 

Quesitos Subquesitos Pontuação Máxima 

 
Plano de Comunicação 

Publicitária 
100 (cem pontos) 

Raciocínio Básico 15 pontos 

Estratégia de Comunicação Publicitária 15 pontos 

Ideia Criativa 15 pontos 

Estratégia de Mídia e Não Mídia 55 pontos 

 
c. A pontuação final de cada Proposta Técnica será definida pela soma das notas 
atribuídas a cada um dos fatores relacionados acima, completando o total de 100 (cem) 
pontos. 

 

13.7. Para a avaliação das propostas técnicas, a subcomissão técnica utilizará a referência da escala 
de pontuação (indicada na tabela 1)   e   adotará   critérios   objetivos   de   julgamento   descritos nas 
tabelas a seguir, considerando para efeito de nota as seguintes pontuações máximas: 

 
 

TABELA 2 – Referência para pontuação da proposta técnica relativa ao 
Plano de Comunicação Publicitária 

 
Pontuação máxima dos subitens 1 + 2 + 3 + 4 = 100 (cem) pontos 

 

 

SUBQUESITO 1: RACIOCÍNIO BÁSICO (Acuidade de compreensão) 
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 15 (QUINZE) PONTOS 

Pontuação 
máxima de 

cada 
quesito 

 
 
 
QUESITOS 
VALIADOS 

a. Conhecimento da história e da natureza institucional 
do Sescoop/RS, suas atividades, suas principais linhas de produtos e 
serviços, o contexto do cooperativismo, as instituições que representam o 
movimento no Brasil, e suas características mais significativas para a 
comunicação publicitária; 

 
 

3,0 

b. Acuidade de compreensão das funções e do papel 
do Sescoop/RS nos contextos social, político e econômico; 

3,0 

c. Compreensão da extensão, qualidade e formas do relacionamento 3,0 



 

 

 

 do Sescoop/RS com seus públicos;  

d. Compreensão dos desafios e do(s) problema(s) de comunicação 
do Sescoop/RS a ser(em) enfrentado(s); 

3,0 

e. Compreensão das necessidades de comunicação do anunciante 
para enfrentar esses desafios ou problemas. 

3,0 

Pontuação obtida no subquesito 1 
RACIOCÍNIO BÁSICO 

 
15 

 

 
 

SUBQUESITO 2: ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 15 (QUINZE) PONTOS 

Pontuação 
máxima de 

cada 
quesito 

 
 
 
 

 
QUESITOS 
AVALIADOS 

a. A adequação da estratégia de comunicação, do tema e do conceito 
propostos à natureza e à qualificação do Sescoop/RS e a seu(s) desafio(s) 
ou problema(s), geral e ou específico, de comunicação; 

 
3,0 

b. A consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação, do tema e do conceito propostos; 

3,0 

c. A riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do Sescoop/RS com os seus públicos; 

3,0 

d. A exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária proposta para a 
solução do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e ou específico, de 
comunicação do anunciante e a qualidade dos desdobramentos em ações 
de comunicação integrada e digital; 

 
3,0 

e. A capacidade de articular os conhecimentos sobre o anunciante, o mercado 
no qual se insere, seu(s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou específico, de 
comunicação, seus públicos, os resultados e metas por ele desejados em 
referência à verba disponível. 

 
3,0 

Pontuação obtida no subquesito 2 
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

15 

 
 
 
 

 

SUBQUESITO 3: IDEIA CRIATIVA 
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 15 (QUINZE) PONTOS 

Pontuação 
máxima de 

cada 
quesito 

 
 
 
 

QUESITOS 
AVALIADOS 

a. A sua adequação à estratégia de comunicação publicitária e aos desafios ou 
problemas, gerais e ou específicos, de comunicação do Sescoop/RS; 

3,0 

b. A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta, considerando os 
objetivos do Sescoop/RS e os desdobramentos comunicativos que enseja, 
conforme demonstrado nos exemplos de peças e/ou 
materiais apresentados; 

 
3,0 

c. A cobertura dos segmentos de público contemplada por essas interpretações, 
a adequação ao universo cultural do público-alvo e a compatibilidade da 
linguagem utilizada nas peças e/ou nos materiais aos meios e aos públicos 
propostos; 

 
3,0 

d. A originalidade da combinação dos elementos que a constituem; 3,0 

e. Sua pertinência às atividades do Sescoop/RS e 
contextos social, político e econômico. 

à sua inserção nos 
3,0 

Pontuação obtida no subquesito 3 
IDEIA CRIATIVA 

 
15 



 

 

 
 
 

 

SUBQUESITO 4: ESTRATÉGIA DE MÍDIA e NÃO MÍDIA 
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 55 (CINQUENTA E CINCO) PONTOS 

Pontuação 
máxima de 

cada 
quesito 

 
 
 
 
 

 
QUESITOS 
AVALIADOS 

a. Conhecimento dos hábitos de comunicação dos segmentos de 
público prioritários do Sescoop/RS e capacidade analítica evidenciada no 
estudo desses hábitos e nas conclusões oferecidas à formulação da 
estratégia de mídia; 

 
9,0 

b. Coerência na integração da estratégia de mídia com a estratégia 
de comunicação apresentada; 

9,0 

c. Consistência do plano de mídia / distribuição das peças e/ou do 
material e a economicidade da aplicação da verba de mídia na simulação 
proposta 

 
9,0 

d. Pertinência, oportunidade e criatividade demonstradas ao propor 
o uso de recursos de comunicação próprio do Sescoop/RS em rádios; 

9,0 

e. Pertinência, oportunidade e criatividade demonstradas ao propor 
o uso de recursos de comunicação próprio do Sescoop/RS em mídias 
digitais; 

 
10,0 

f. Inovação, coerência e conhecimento ao propor a utilização e 
otimização de mídias segmentadas, alternativas, digitais e de massa 
para atingir os objetivos de comunicação. 

 
9,0 

Pontuação obtida no subquesito 4 
ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA 

 
55 

 
 
 

13.8. Ao final dos trabalhos de julgamento das propostas, a subcomissão técnica elaborará ata de 
julgamento do Plano de Comunicação Publicitária e a encaminhará à Comissão de Licitação, 
devidamente assinadas por seus integrantes, juntamente com as planilhas e com os envelopes (e seus 
conteúdos), devendo em seus relatos formais numerar as propostas apócrifas, a fim de possibilitar 
identificar corretamente a pontuação no momento de cotejar as propostas. 

 
 
 

14. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO  
 

14.1. A Proposta de Preços de todas as licitantes classificadas no julgamento das Propostas Técnicas 
será analisada quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. 

 

14.2. Será desclassificada a Proposta de Preços que apresentar preços baseados em outra Proposta 
ou que contiver qualquer item condicionante para a entrega dos serviços. 

 
14.3. A remuneração da agência de publicidade deverá ser adequada à prestação de seus serviços, 
para ser exequível. Assim, não é admissível que se estabeleça a possibilidade de propostas que 
apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado. 

 
14.4. A classificação das propostas de preço será feita mediante a atribuição de notas para cada um 
dos quesitos a serem valorados, conforme a Tabela 3, abaixo: 



 

 

 
 
 

Tabela 3 – Referência para Pontuação da Proposta de Preço 

 
  

DESCONTO / HONORÁRIOS / REPASSE 
 

NOTAS 
Pontuação 

máxima de cada 
quesito 

QUESITOS 
AVALIADOS 

a. Pelo “desconto de agência” concedido 
pelos veículos de comunicação, sobre as 
veiculações efetivadas, incidente sobre o valor 
da mídia efetivamente negociado pela licitante,      
será      revertido      em       favor do Sescoop/RS 
o equivalente a _ _ _ % (xxxx) 
do valor da mídia. 

100 
(O valor do percentual 

 

 será revertido em ponto. 
Por exemplo, desconto 100 pontos 

 de 15% será equivalente  

 a 15 pontos)  

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS 100 Pontos 

 
Observações: 
Para fins de apresentação da estratégia de mídia, a licitante deverá considerar o orçamento total 
bruto de R$ 648.000,00, já incluso nesse valor os 20% de comissão de agência, o que representa 
R$129.600,00. 

 

14.5. Serão desclassificadas as licitantes que não atenderem às exigências do ato convocatório. 
 

14.6. Não será considerado como critério de classificação e nem de desempate das propostas qualquer 
oferta de vantagem não prevista no edital. 

 

14.7. Quaisquer descontos especiais resultantes de negociações, além dos descontos normais 
previstos em tabela que venham a ser concedidos pelos veículos ou fornecedores, deverão ser  
integralmente transferidos para o Sescoop/RS. 

14.8. O percentual proposto será de exclusiva responsabilidade da agência, e não lhe assistirá o direito 
de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, quaisquer alterações sob a alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

14.9. Os percentuais propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias à plena execução 
dos serviços, tais como: de pessoal, de administração, de encargos (impostos, taxas, obrigações 
sociais e etc). 

 

15. NOTA FINAL DA LICITAÇÃO  
 

15.1. A nota final das licitantes será obtida tomando por base o Índice Técnico (IT) e o Índice de 
Preços (IP), sendo que: 

• Cálculo do Índice Técnico (IT) será aferido pelo do somatório da pontuação 
obtida nas Propostas Técnicas; 
• O Cálculo do Índice de Preços (IP), que será aferido pelo do somatório da 
pontuação obtida na Proposta de Preços. 
• A classificação final terá como base as pontuações obtidas nos índices 
técnicos e de preços e o resultado do Índice Geral (IG). 

 
15.2. Será considerada primeira classificada a empresa que obtiver o maior ÍNDICE GERAL (IG), na 
ordem de classificação realizada pela Comissão Permanente de Licitação, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 

IG = IT (Nota Técnica Final) + IP (Nota de Preços Final) 



 

 

 

Sendo: 
IG = ÍNDICE GERAL 
IT = ÍNDICE TÉCNICO 
IP = ÍNDICE DE PREÇO 

 
15.3. A Comissão de Licitação declarará vencedora do objeto da licitação à proponente que obtiver a 
maior pontuação na Nota Final, calculada através da soma das Notas Técnicas e de Preço, salvo 
eliminação posterior na fase de habilitação, conforme a seguinte expressão: 

 
NF = (Nota Técnica Final) + (Nota de Preços Final) 

 
 

15.4. Caso haja empate no resultado geral das propostas, terá preferência a empresa que, na ordem a 
seguir, obtiver a maior pontuação dos itens, na seguinte ordem: “c”, “e”, “d”, “a”, “b” e “f”, do 
subquesito 04, – Estratégia de mídia de não mídia, item 13.7. 

 

15.5. Persistindo o empate, a escolha se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o 
qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro procedimento. 

 

15.6. Aos licitantes não caberá   desconhecimento   quanto ao   contido no   item   15.5,   eximindo o 
Sescoop/RS de qualquer responsabilidade quanto ao sorteio. 

 

16. DOS PRAZOS E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 

16.1. O prazo estabelecido para prestação desses serviços é de 8 (oito) meses, contados a partir da 
data de assinatura do contrato, entretanto o contrato terá vigência de 12 (doze meses), a contar de sua 
assinatura, a fim de compreender todas etapas atinentes à execução contratual, inclusive o pagamento 
pelos serviços prestados. 

16.2. Caso o prazo estabelecido no Item anterior não esteja expressamente indicado na proposta de 
preço, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

 
16.3. Dos resultados da fase de habilitação e do julgamento das propostas caberão recursos 
fundamentados, dirigidos à Diretoria Executiva do Sescoop/RS, por intermédio da Comissão de 
Licitação, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação do ato, nos casos 
de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas. 

 
16.3.1. Os recursos deverão ser protocolizados, dentro do prazo legal, das 08h30min às 12h e das 13h 
às 17h30min, de segundas às sextas-feiras, na sede do Sescoop/RS, por meio de apresentação da 
petição correspondente no Protocolo. 

 

16.3.2. Fica vedada a interposição de recurso ou apresentação de contrarrazões por meio distinto ao 
do previsto neste edital, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal/procedimental. Não 
será admitida a interposição de recurso ou apresentação de contrarrazões por meio eletrônico. 

 

16.4. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão ser 
respondidos/contrarrazoados pelos licitantes interessados, em prazo idêntico para a interposição do 
recurso (5 dias úteis), a contar da ciência da interposição do recurso, cujo protocolo deverá observar  
os mesmos procedimentos estabelecidos no item 16.3.1. 

 

16.5. Os recursos terão efeito suspensivo. 



 

 

16.6. Os recursos serão julgados no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua 
interposição, pela Diretoria Executiva do Sescoop/RS, ou, por quem este delegar competência e a 
divulgação do julgamento se dará por publicação no site do Sescoop/RS ou, ainda, por outro meio 
formal, que atinja sua finalidade. 

 
16.6.1. Em casos excepcionais e devidamente justificados, poderá ocorrer a prorrogação do prazo. 

 
 
 

17. DA FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

17.1. O gerenciamento e a fiscalização dos serviços caberão 
à área de Comunicação do Sescoop/RS, por intermédio de representante devidamente designado, que 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
17.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não excluirá e nem reduzirá a responsabilidade da 
contratada por danos causados ao Sescoop/RS, decorrentes de ato ilícito na execução do contrato 
ou    a    terceiros,    ou    por    qualquer    irregularidade    e,     na     ocorrência     desta,     não implica 
corresponsabilidade do Sescoop/RS. 

 

18. DAS PENALIDADES  
 

18.1. A recusa injustificada na assinatura do contrato dentro do prazo, fixado na carta convocatória, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito à multa de 10% (dez por 
cento) do valor total que lhe for adjudicado, perda do direito à contratação e suspensão do direito de 
licitar ou contratar com o Sescoop/RS por prazo não superior a dois anos. 

 

18.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com 
o Sescoop/RS, as penalidades administrativas aplicadas a CONTRATADA serão: 

 
a. Advertência, por escrito; 
b. Multa; 
c. Suspensão temporária de participar em licitações ou impedimento de contratar com 
o Sescoop, ou seja, com a Unidade Nacional e Unidades Estaduais, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos. 

 
18.4. O prazo máximo para recolhimento da multa aplicada será de até 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento da intimação pela Contratada. 

 

18.5. A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o descumprimento de 
prazos e condições e a inobservância das demais disposições da presente convocação, implicarão a 
suspensão do direito de licitar ou contratar com qualquer Unidade do Sescoop por prazo não superior 
a dois anos. 

 

18.6. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação. 

 
18.7. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
  



 

 

18.8. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos e, se for o caso, cobrado 
judicialmente. 

 

19. DA DESPESA  
 

19.1. As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do Sescoop/RS para o exercício de 2021, na conta: 3.1.2.02.05.001 – 
Anúncio, divulgação e publicidade e propaganda. 

 

19.2. Fica estabelecido como preço máximo para contratação da empresa para realização dos serviços 
objeto da Concorrência Nº. 01/2021, o orçamento total bruto de R$ 648.000,00, já incluso nesse valor 
os 20% de comissão de agência, o que representa R$129.600,00 para 2021, inclusas todas as 
despesas ou custos, previstos no item 11.2. deste Edital. 

 
19.3. O valor de R$ $ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais) é previsto para o exercício de 
2021. Contudo, o valor referido é exclusivamente para fins de elaboração da estratégia, não estando o 
Sescoop/RS obrigado a executar o valor completo. 

 

20. DO LOCAL E ABRANGÊNCIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

20.1. Todas as atividades necessárias à execução do objeto deverão ser realizadas, prioritariamente, 
em espaços físicos e instalações da CONTRATADA, em Porto Alegre/RS. 

 
20.2. A prestação dos serviços terá abrangência estadual, podendo ser de âmbito local em ações 
específicas. 

 

21. DO PAGAMENTO  
 

21.1. O Sescoop/RS, por sua natureza jurídica de entidade paraestatal, está impedido de realizar 
qualquer tipo de pagamento antecipado. 

 

21.2. O pagamento será efetuado por crédito em conta, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
aceite do documento fiscal, o qual deverá ser emitido pela agência contratada após a conclusão e 
comprovação de execução de determinado serviço. 

 

21.3. O Sescoop/RS reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a prestação 
do serviço não estiver de acordo com as especificações contratadas. 

 
21.4. O Sescoop/RS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas 
ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos desta concorrência. 

 
21.5 O pagamento das plataformas digitais será feito no valor da Nota Fiscal da mesma, juntamente 
com o comprovante referente ao consumo do mês que está sendo cobrado. 

 

22. DAS CONDIÇÕES FINAIS  
 

22.1. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos 
interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos, ressalvada a desistência expressa pela 
licitante a quem assistia o direito de recorrer, ou o silêncio de qualquer delas no momento em que 
deveria manifestar esse interesse. 



 

 

22.2. A simples participação nesta concorrência implica a total aceitação, pelas licitantes convocadas 
e outras que expressamente desejarem participar,   de   todas   as   condições   estabelecidas nesta 
concorrência. 

 

22.3. As dúvidas sobre o objeto deste certame poderão ser sanadas pela Comissão de Licitações 
através de sua presidente, Luciana Futuro Pfitscher, através do e-mail: 
licitacao@sescooprs.coop.br 

 

22.4. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos, bem como quaisquer 
alterações ao Edital e aos seus Anexos ou, ainda, eventual decisão de adiamento da data do 
recebimento dos envelopes serão divulgadas previamente a todos os interessados, antes do dia 
marcado para abertura do certame, por meio do 
portal http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ 

 

22.5. Qualquer manifestação em impugnar os termos deste Edital deverá ser encaminhada por e- mail 
(licitacao@sescooprs.coop.br) à Comissão de Licitação do Sescoop/RS. A licitante que não o fizer em 
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, não impugnado o ato 
convocatório, preclui toda a matéria nele constante. 

 
22.6. O processo administrativo referente a esta concorrência ficará disponível para visualização de 
documentos.       Para       tanto,       deverá       ser        apresentada        solicitação        por        e- mail 
(licitacao@sescooprs.coop.br), dirigida à Comissão de Licitação do Sescoop/RS, que terá um prazo de 
02 (dois) dias úteis para retornar com a solicitação. 

 
22.7. Os itens 22.5 e 22.6 terão atendimento via e-mail em razão da restrição de aproximação social 
decorrente da covid-19. 

 

22.8. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, 
os acréscimos que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, de acordo com o art. 30 do Regulamento de Licitações e Contratos 
(Resolução n. 850/2012 do Sescoop Nacional) 

 
22.9. É facultada à Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

22.10. As cláusulas da minuta de contrato, constitutiva do Anexo 7 deste edital, se necessário, e 
caso haja concordância entra as partes, poderão ser alteradas, por ocasião da formalização do mesmo, 
objetivando uma melhor adequação dos seus termos ao objeto licitado. 

 

22.11. Fica assegurado ao Sescoop/RS o direito de transferir ou cancelar, no todo ou em parte, a 
presente licitação, mediante justificativa, sem que em decorrência dessa medida tenham as 
participantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

 

22.12. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

24. DOS ANEXOS  
 

24.1. São partes integrantes desta Concorrência os seguintes anexos: 
 

24.1.1. ANEXO 1 - Briefing; 

mailto:licitacao@sescooprs.coop.br
http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/


 

 

24.1.2. ANEXO 2 - Proposta de Preços; 
24.1.3. ANEXO 3 - Modelo de Carta de Credenciamento; 
24.1.4. ANEXO 4 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

24.1.5. ANEXO 5 - Declaração de Não Utilização de Mão-de-Obra de Menores; 
24.1.6. ANEXO 6 - Subcomissão Técnica 
24.1.7. ANEXO 7 - Minuta de Contrato 
24.1.8. ANEXO 8 - Termo de Referência 

 

25. DO FORO  
 

25.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Porto Alegre/RS, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Porto Alegre/RS, 25 de maio de 2021. 

 
 
 

Luciana Futuro Pfitscher 

Presidente da Comissão de Licitação 



  ANEXO 1  

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

 

 

 

BRIEFING 
CAMPANHA PUBLICITÁRIA 

 
Necessidade: Criação e execução de um plano de mídia para a veiculação de Campanhas 
Publicitárias de Comunicação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do 
Rio Grande do Sul - Sescoop/RS, utilizando o Movimento SomosCoop criado pelo Sistema OCB como 
conceito, com prioridade para estratégia voltada para veiculações em mídias sociais e rádios. As peças 
serão criadas pelo setor de Comunicação do Sescoop/RS. 

 
Peças à disposição: Filme de 30” para uso exclusivo em mídias sociais, spot 30”, webséries, peças 
para redes sociais, anúncios para veículos impressos (disponíveis no site do SomosCoop). 

Informações quanto ao Sescoop/RS: www.sescooprs.coop.br  
 

O SomosCoop é um movimento que levanta a bandeira do cooperativismo no Brasil. Seu principal 
objetivo é conectar cooperativas, cooperados e integrantes do Sistema OCB em torno de uma única 
causa para tornar o cooperativismo conhecido e reconhecido na sociedade. Este movimento busca 
despertar a consciência das pessoas para a importância do cooperativismo e gerar orgulho naqueles 
que abraçam a causa.  

 
Acreditamos que é possível transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com 
melhores oportunidades para todos. O movimento SomosCoop quer mostrar isso para todo brasileiro 
e promover engajamento à causa cooperativista.  

 
No Rio Grande do Sul, o cooperativismo tem relevância econômica e social, com crescimento 
constante, mesmo em cenários adversos na questão econômica. Os números do setor reforçam esse 
protagonismo.  

 
Venha com a gente. Conheça o movimento em http://www.somos.coop.br/  

 

Informações quanto ao Movimento SomosCoop 
 

Objetivos de Comunicação - Disseminar o Movimento SomosCoop ao público a ser atingido e mostrar 
que o cooperativismo é um modelo social e econômico que interliga pessoas, incentiva a inovação e 
produz resultados. O SomosCoop reforçará a importância do cooperativismo gaúcho no 
desenvolvimento do Rio Grande do Sul.  

 
Desafio da comunicação - Afirmar o cooperativismo como positivo e moderno, a partir de sua 
estrutura, modelo, doutrina e números do setor no RS; - Evidenciar os diferenciais competitivos do 
cooperativismo através de seus valores e princípios, convidando a sociedade gaúcha para conhecer 
mais sobre o Movimento SomosCoop e fazer parte do cooperativismo.  

 

Problemas específicos que a Comunicação deve resolver - Acentuar o protagonismo do 
cooperativismo gaúcho e sua importância para o cenário econômico atual; - Valorizar as cooperativas 
e seu modelo sustentável de atuação; - Chamar a atenção para a relevância em ser um associado e 
despertar orgulho em fazer parte de cooperativas. 

 

Público a ser atingido: Jovens e adultos jovens.  

http://www.sescooprs.coop.br/
http://www.somos.coop.br/


  ANEXO 2  

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos a seguinte política de preços 
para os serviços descritos: 

a. Pelo “desconto de agência” concedido pelos veículos de comunicação, sobre 
as veiculações efetivadas, incidente sobre o valor da mídia efetivamente negociado pela 
licitante, será revertido em favor do Sescoop/RS o equivalente a _ _ _ % (xxxx) do 
valor da mídia. 
b. Declaramos que não será repassado ao Sescoop/RS o pagamento de tributos 
e outros encargos. 

 
Dados bancários para pagamento: 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 

 
 

Declaramos que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, custos 
diretos e indiretos, contribuições sociais, tributos e encargos, necessários ao cumprimento integral dos 
serviços objeto desta licitação. 

 
Declaramos conhecer e concordar com os termos do Edital da Concorrência Nº. 01/2021 e a prestar 
os serviços objeto desta licitação em estrita conformidade com as especificações contidas no 
instrumento convocatório, caso esta empresa seja vencedora do certame. 

 
As Notas Fiscais/Faturas serão com o mesmo CNPJ da proposta/documentos de habilitação, 
apresentados na Licitação. 



 

 

 
 
 

  ANEXO 3  

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

Modelo da Carta de Credenciamento 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ao Sescoop/RS 

 
 

Pela    presente,    designamos    o    Sr.(a) ............................................................................................... , 
portador(a) da carteira de identidade n. ......................, inscrito(a) no CPF sob o n ............................... , 
para nos representar no processo licitatório relativo ao Concorrência 01/2021, podendo o mesmo fazer 
propostas, receber intimações, desistir de recurso, assinar atas e manifestar-se sobre quaisquer 
questões administrativas e técnicas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 
Local e data 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 



 

 

 
 
 
 

 
  ANEXO 4  

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
 
 

  (nome   da   empresa),   CNPJ   nº 
  , sediada à 
  (endereço completo) declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
  , de de 2021. 

 
 
 
 
 

 
(Nome completo do declarante) 

 
 
 
 
 

 
(Nº. da CI do declarante) 

 
 
 
 

 
(Assinatura do declarante) 

 
 

Observação: a) emitir em papel que identifique a Licitante; 
b) ser assinada pelo representante legal (sócio-administrador, dirigente, procurador, etc. da 

empresa Licitante. 
c) declaração a ser emitida pela Licitante. 



  ANEXO 5  

 

 

 
 

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

 
 
 
 

(Nome    da    empresa) ,   CNPJ    nº 

   , sediada (endereço 
completo) , declara, sob as penas da Lei, que não 
utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de- obra direta 
ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) 
anos. (conforme Lei nº 9.854/99). 

 
 

Cidade - UF, de de 2021. 
 
 

 

(Nome completo do declarante) 
 
 
 

 
(Nº. da CI do declarante) 

 
 
 

 
(Assinatura do declarante) 

 
 

Observação: a) emitir em papel que identifique a Licitante; 
b) ser assinada pelo representante legal (sócio-administrador, dirigente, procurador, etc. da 

empresa Licitante. 
c) declaração a ser emitida pela Licitante. 



  ANEXO 6  

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

 

 

 
 

SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
 
 
 

1. Leonardo Custodio Machado – Assessor de Comunicação do Sescoop/RS; 
 

2. Rafaeli Drews Minuzzi – Assessora de Comunicação do Sescoop/RS; 

 
3. Alexandre Schneider – Gerente de Comunicação, Marketing e Cooperativismo da 
Cooperativa Languiru. 

 
4. Simone França - Gestora de Comunicação - Certaja Energia 

 
5. Diego Oliveira Rassier - Coordenador de Marketing e Expansão de Negócios - Unicred 
Porto Alegre 



  ANEXO 7  

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

 

 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

CONTRATANTE:      Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do 
Rio Grande do Sul – Sescoop/RS, estabelecido na Rua Félix da Cunha, 
nº 12, em Porto Alegre (RS), inscrito no CNPJ sob nº 10.510.590/0001-
56, representado neste ato por sua Diretoria Executiva, de agora em 
diante denominado CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
em XXXXXXXXXX (XXXX), na XXXXXXX XXXX, n. XX, inscrita no CNPJ 
sob o n. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada por XXXX XXXXX 
doravante designada como CONTRATADA. 

 
 

I – DO OBJETO 
 

O presente contrato, decorrente do procedimento licitatório Concorrência 01/2021, integrante 
do processo administrativo PROC 61/2021, obriga a CONTRATADA em fornecer ao CONTRATANTE 
todos os itens descritos no objeto da licitação supracitada, pelo preço constante na proposta comercial 
aviada pela CONTRATADA. 

 
 

II – DA NATUREZA 
 

O presente contrato tem natureza eminentemente civil, de caráter eventual, e será regido pelas 
disposições da Parte Especial do Código Civil Brasileiro. 

 
 

III – VIGÊNCIA 

 
3.1 A prestação desse serviço é de 7 (sete) meses. 

 
3.2 O instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, a 
fim de compreender todas etapas atinentes à execução contratual, inclusive o pagamento pelos 
serviços prestados. 

 
 

IV – DA REMUNERAÇÃO 

 
4.1 A remuneração será na forma da proposta apresentada pela CONTRATADA, nos seguintes 
termos: 

 
4.2 Os pagamentos serão realizados na forma descrita no edital de licitação, do qual este instrumento 
é decorrente. 



 

 

4.3 Os pagamentos ficarão condicionados à regularidade fiscal referente às contribuições do INSS 
(CND), regularidade perante   o   Fundo   de Garantia   por   Tempo   de   Serviço – FGTS,   prova 
de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão 
Negativa da Dívida Ativa da União), sendo esta última emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, 
na forma da Lei, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. 

 
4.4 São de responsabilidade da CONTRATADA, todos os tributos incidentes sobre o preço estipulado, 
ficando o CONTRATANTE autorizado em efetuar os descontos no caso de substituição tributária por 
decorrência legal. 

 
4.4.1 Será efetuada retenção do percentual relativo ao INSS, ISS e Tributos Federais na fonte a cada 
apresentação da Nota Fiscal ou fatura de prestação de serviço, quando for o caso, com base na 
legislação em vigor. 

 
4.5 O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente devidamente informada pela 
CONTRATADA. 

 
 

V – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 

5.1 Os direitos e obrigações do contrato estão estritamente limitados aos termos e condições do 
edital. A CONTRATADA não terá direito a quaisquer benefícios, pagamentos, subsídios ou 
compensações. 

 
 

VI – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 
6.1 O presente contrato extinguir-se-á, normalmente, pelo cumprimento da prestação que libera a 
CONTRATADA e satisfaz o CONTRATANTE. 

 
6.2 Dar-se a resolução do contrato quando uma das partes, por comportamento culposo, não executar 
a sua parte. 

 
6.2.1 Resolvendo-se o contrato por culpa da CONTRATADA, esta, além de responder pelos dos 
prejuízos decorrentes da inexequibilidade, deverá, a título de cláusula penal pagar ao CONTRATANTE 
equivalente a 10% do valor total do contrato, além de perdas e danos suplementares. 

 
6.3 Ocorrerá a resilição do contrato quando houver manifestação de vontade das partes para que o 
mesmo se extinga, sem que tenha ocorrido o inadimplemento contratual. 

 
6.4 O Edital de licitação integra este contrato para todos os fins, em especial as penalidades referidas 
naquele instrumento para os casos de descumprimento contratual. 

 
6.5 O Sescoop/RS não está obrigado a manter o mesmo valor de orçamento constante no item 19 do 
edital. 

 
 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

7.1 O edital de licitação integra o presente contrato para todos os fins. 



 

 

7.2 Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre (RS), para dirimir as dúvidas oriundas do presente 
contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
7.3 E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente contrato de prestação 
de serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas infra-identificadas. 

 
Porto Alegre, XX de XXXXXXX de 2021. 

 

 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 

 
 
 
 
 

 TESTEMUNHA TESTEMUNHA 
Nome:  Nome: 
RG:  RG: 
CPF:  CPF: 

Diretoria Executiva 
Sescoop/RS 

Diretoria Executiva 
Sescoop/RS 



 

 

 

  ANEXO 8  

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Processo 61/2021 

 
1. OBJETO 
Contratação de agência publicitária para execução de mídia institucional do Sescoop/RS 

 
2. ITEM 

01 - Serviço de Divulgação 
Quantidade: 1 Serviço 
Valor previsto unitário: R$ 648.000,00 
Valor previsto total: R$ 648.000,00 

 
Especificação Técnica: 
Necessidade: Criação e execução de um plano de mídia para a veiculação de Campanhas 
Publicitárias de Comunicação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado 
do Rio Grande do Sul - Sescoop/RS, utilizando o Movimento SomosCoop criado pelo Sistema OCB 
como conceito, com prioridade para estratégia voltada para veiculações em mídias sociais e rádios. As 
peças serão criadas pelo setor de Comunicação do Sescoop/RS. 

 
Peças à disposição: Filme de 30’’ para uso exclusivo em mídias sociais, spot 30’’, webséries, peças 
para redes sociais, anúncios para veículos impressos (disponíveis no site do SomosCoop). 

 
Informações quanto ao Sescoop/RS: www.sescooprs.coop.br 

 

O SomosCoop é um movimento que levanta a bandeira do cooperativismo no Brasil. Seu principal 
objetivo é conectar cooperativas, cooperados e integrantes do Sistema OCB em torno de uma única 
causa para tornar o cooperativismo conhecido e reconhecido na sociedade. Este movimento busca 
despertar a consciência das pessoas para a importância do cooperativismo e gerar orgulho naqueles 
que abraçam a causa. 

 
Acreditamos que é possível transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com 
melhores oportunidades para todos. O movimento SomosCoop quer mostrar isso para todo brasileiro  
e promover engajamento à causa cooperativista. 

 
No Rio Grande do Sul, o cooperativismo tem relevância econômica e social, com crescimento 
constante, mesmo em cenários adversos na questão econômica. Os números do setor reforçam esse 
protagonismo. 

 
Venha com a gente. Conheça o movimento em http://www.somos.coop.br/ 

 

Informações quanto ao Movimento SomosCoop 
 

Objetivos de Comunicação - Disseminar o Movimento SomosCoop ao público a ser atingido e 
mostrar que o cooperativismo é um modelo social e econômico que interliga pessoas, incentiva a 

http://www.sescooprs.coop.br/
http://www.somos.coop.br/


 

 

inovação e produz resultados. O SomosCoop reforçará a importância do cooperativismo gaúcho no 
desenvolvimento do Rio Grande do Sul. 

Desafio da comunicação - Afirmar o cooperativismo como positivo e moderno, a partir de sua 
estrutura, modelo, doutrina e números do setor no RS; - Evidenciar os diferenciais competitivos do 
cooperativismo através de seus valores e princípios, convidando a sociedade gaúcha para conhecer 
mais sobre o Movimento SomosCoop e fazer parte do cooperativismo. 

 
Problemas específicos que a Comunicação deve resolver - Acentuar o protagonismo do 
cooperativismo gaúcho e sua importância para o cenário econômico atual; - Valorizar as cooperativas 
e seu modelo sustentável de atuação; - Chamar a atenção para a relevância em ser um associado e 
despertar orgulho em fazer parte de cooperativas; 

 
Público a ser atingido: Jovens e adultos jovens 

 
Verba: R$ 648.000,00 

 
Período: 8 meses 

 
Do Pagamento 
Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do aceite do documento 
fiscal, o qual deverá ser emitido pela agência contratada após a conclusão e comprovação de execução 
de determinado serviço. 
O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente devidamente informada pela 
contratada. 
O pagamento somente será concretizado depois de verificada a regularidade da Contratada junto ao 
FGTS e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, além da regularidade fiscal estadual e municipal. 
O Sescoop/RS realizará os respectivos pagamentos após a conclusão e comprovação de execução 
de cada etapa do serviço atinente à parcela que se irá pagar. 

 

Critérios para julgamento das propostas: 
Para fins de apresentação da estratégia de mídia, a licitante deverá considerar o orçamento total 
bruto de R$ 648.000,00, já incluso nesse valor os 20% de comissão de agência, o que representa 
R$129.600,00 para 2021 (junho a dezembro). 
Os critérios de avaliação serão utilizados apenas para julgamento das propostas e escolha da agência, 
entretanto não constituirão serviços a serem prestados pela agência a ser contratada. 
Quanto ao Plano de Comunicação Publicitária - campanha simulada, a agência deverá apresentar 
um plano de comunicação, observando o tema e outras informações constantes no Briefing (Anexo 
I), deste Edital. A campanha simulada será avaliada única e exclusivamente considerando o cenário 
de junho a dezembro de 2021. 
A campanha simulada visa possibilitar a mensuração do resultado e aferição do desenvolvimento 
estratégico, e se aplica à Lei 12.232/2010. 
A campanha simulada deverá ser apresentada de acordo com os seguintes quesitos técnicos: 

 
Raciocínio básico. Apresentação de texto em, no máximo, três páginas de papel tamanho A4, fonte 
Times New Roman tamanho 12, espaçamento simples, em que a licitante exporá seu entendimento do 
problema de comunicação definido no Briefing (Anexo I). 

 
Estratégia de comunicação publicitária. Apresentação de texto em, no máximo, três páginas de 
papel tamanho A4, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento simples, no qual a licitante 
deverá explorar o conceito e o tema que, de acordo com seu raciocínio básico, devem fundamentar o  
problema de comunicação apresentado no Briefing (Anexo I), formulando a defesa dessa opção. 



 

 

Ideia criativa. Apresentação em, no máximo seis páginas de papel tamanho A4, fonte Times New 
Roman tamanho 12, espaçamento simples, de síntese da estratégia de comunicação publicitária 
expressa sob a forma de uma redução de mensagem, acompanhada de exemplos de peças que a 
corporifiquem objetivamente, descritas sob a forma de roteiros e textos, limitadas a seis peças, sendo 
quatro por tipo de mídia e dois por tipo de não mídia. Faz parte da ideia criativa o slogan e as peças 
que a corporificam. Não será admitida, para este quesito, a apresentação de layout. 

 

Estratégia de mídia e não mídia. Exposição na forma de texto em, no máximo, três páginas de papel 
tamanho A4, fonte Times New Roman, corpo 12, na cor preta, com alinhamento justificado, 
espaçamento simples entre as linhas, numeração em algarismo arábico centralizada na parte inferior 
e margens da página em configuração normal com as seguintes medidas: superior: 3 cm, inferior: 2,5 
cm, esquerda: 3 cm, direita: 2,5 cm, no qual a licitante deverá, com base em informações extraídas 
do Briefing e tendo como parâmetro a verba referencial estimada para a campanha, demonstrar: 
a) conhecimento e análise dos meios de comunicação e hábitos dos diversos segmentos de público a 
serem atingidos pela campanha; b) os planos   de   distribuição   de   todas   as peças previstas na 
campanha, contendo a estratégia e tática de mídia e não mídia que justifiquem as opções escolhidas. 

 
Todos os conteúdos dos dois envelopes referentes à proposta técnica deverão, obrigatoriamente, ser 
apresentados em fonte Times New Roman, corpo 12, na cor preta, com alinhamento justificado, 
espaçamento simples entre as linhas, encadernação em espiral na cor preta, capa transparente e 
contracapa na cor preta, formato em papel A4, numeração em algarismo arábico centralizada na parte 
inferior e margens da página em configuração normal com as seguintes medidas: superior: 3 cm, 
inferior: 2,5 cm, esquerda: 3 cm, direita: 2,5 cm.. Em hipótese alguma, poderá conter alguma 
informação manuscrita no material do envelope “A” (Proposta Apócrifa), sob pena de aposição de 
elemento capaz de identificar a licitante 

 
Os quesitos de avaliação constam no edital. 

 
Observação: 
Em função da Resolução 850/2012 do Conselho Nacional do Sescoop, a modalidade de contração 
indicada é a de técnica e preço, que deve ser utilizada preferencialmente para contratações que 
envolvam natureza intelectual ou nas quais o preço não seja exclusivamente relevante. 

 
3. SUGESTÃO DE CENTRO DE CUSTO 
2.4.03.03.101.000.003 - Divulgação e Promoção do Cooperativismo 

 
4. JUSTIFICATIVA 
A contratação de agência de publicidade para execução de mídia institucional é importante para que 
o Sescoop/RS possa fortalecer o reconhecimento da marca, ampliar o alcance e engajamento junto 
aos seus segmentos-alvo e divulgar a relevância do cooperativismo para o desenvolvimento 
econômico e social do Rio Grande do Sul. 

 

5. AVALIAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO QUE ESTÁ ADQUIRINDO/CONTRATANDO 
A forma de avaliação se dará através de comprovantes de veiculação e irradiação emitidos pelos 
veículos de comunicação, nos quais foram executados os serviços de mídia. 

 
6. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO 
Prazo do Fornecedor de 10 dia(s) para entrega. 
Local de entrega: Sede do SESCOOPRS – Rua Félix da Cunha, 12 – Porto Alegre/RS 
Condição de entrega/execução: Parcial 
Número de entregas: 7 



 

 

 

7. EXIGE GARANTIA? 
Não 

 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Após aceite da Nota Fiscal 
À vista. Depósito. 

 
9. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
7 meses 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A) Assinar o respectivo instrumento contratual no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da sua convocação para fazê-lo; B) Cumprir fielmente este contrato, de modo que os 
serviços sejam realizados com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade; C) Responsabilizar-se pela qualidade do material e recursos utilizados/serviços 
prestados, de modo a garantir o melhor resultado; D) A CONTRATADA não poderá subcontratar,  
subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado, sem a prévia autorização, 
por escrito, do Sescoop/RS, não a eximindo de suas responsabilidades e/ou obrigações, derivadas do 
contrato. A fusão, cisão ou incorporação somente serão admitidas com o consentimento prévio e por 
escrito do Sescoop/RS e desde que não afetem a boa execução do contrato; E) Designar em seu nome 
e sob sua inteira responsabilidade, sem qualquer solidariedade com o Sescoop/RS, os profissionais 
que   prestarão   os   serviços   ora   contratados,   devendo, em decorrência   de   sua condição   de 
empregadora,   efetuar   todos os   pagamentos, inclusive os referentes aos encargos previstos na 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, seguros e quaisquer outros aqui não mencionados; F) 
Emitir as notas fiscais somente após o devido aceite dos serviços por parte do Sescoop/RS; G) Seguir 
a orientação técnica da fiscalização para que se cumpram fielmente as atividades previstas no escopo 
dos serviços, bem como no conteúdo deste documento; H) Executar todos os serviços executados sem 
ressalvas, inclusive designar representante ou preposto para atuar como responsável técnico junto à 
CONTRATANTE; I) Corrigir todas as falhas, defeitos, erros ou quaisquer irregularidades e vícios 
constatados e notificados pela fiscalização do Sescoop/RS, sem ônus para o mesmo, inclusive quanto 
aos materiais, sem que tal fato possa ser tomado como justificativa para qualquer modificação nos 
prazos contratuais; J) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 
K) Os pagamentos ficarão condicionados à regularidade fiscal referente às contribuições do INSS 
(CND), regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, prova de regularidade 
para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão Negativa da Dívida 
Ativa da União), sendo esta última emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma da Lei, 
Fazenda Estadual e Fazenda Municipal; L) São de responsabilidade da CONTRATADA, todos os 
tributos incidentes sobre o preço estipulado, ficando o CONTRATANTE autorizado em efetuar os 
descontos no caso de substituição tributária por decorrência legal; M) Será efetuada retenção do 
percentual relativo ao INSS, ISS e Tributos Federais na fonte a cada apresentação da Nota Fiscal ou 
fatura de prestação de serviço com base na legislação em vigor; N) Os direitos e obrigações do contrato 
estão estritamente limitados aos termos e condições do mesmo. A CONTRATADA não terá direito a 
quaisquer benefícios, pagamentos, subsídios ou compensações. O) Resolvendo-se o contrato por 
culpa da CONTRATADA, esta, além de responder pelos prejuízos decorrentes da inexequibilidade, 
deverá, a título de cláusula penal pagar ao CONTRATANTE o equivalente a 10% do valor total do 
contrato, além de perdas e danos suplementares; P) A contratada deverá assinar o contrato fornecido 
pelo Sescoop/RS. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 



 

 

A) A execução de todos os trabalhos será acompanhada e fiscalizada pelo próprio Sescoop/RS, através 
do seu fiscal designado, não eximindo a Contratada das responsabilidades que lhe estão afetas; B) 
Prestar os esclarecimentos e as informações solicitados pela CONTRATADA; C) Efetuar o pagamento 
no prazo e forma descritos. 

 

12. OBSERVAÇÕES GERAIS 
Os quesitos de avaliação constam em anexo ao processo. 

 
13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO 
O gerenciamento e a fiscalização do processo caberão ao empregado Leonardo Machado, pertencente 
ao seu quadro funcional, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução deste projeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados, e mensurar ao final, se possível, os resultados alcançados, o cumprimento dos prazos 
estabelecidos, a qualidade da demanda, a adequação dos serviços prestados e o cumprimento das 
obrigações decorrentes do respectivo convênio/contrato. 


