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EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 001/2020 - CPL/ALAP 
  

LICITAÇÃO Processo Administrativo nº 027/2020 - GABCIV/ALAP 

OBJETO 

Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de 
atividades integradas que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, 
a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação, a supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade institucional, sem divisão por lotes, itens, contas publicitárias 
ou segmento, conforme Projeto Básico, demais anexos e disposições 
deste Edital. 

TIPO 

TÉCNICA E PREÇO. Os serviços serão realizados sob o regime da Lei 
Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010 (dispõe sobre as normas gerais 
para licitação e contratação de serviços de publicidade prestados por 
intermédio de agências de propaganda) e, de forma complementar, da 
Lei Federal nº 4.680, de 18 de junho de 1965 (dispõe sobre o exercício 
da profissão de publicitário e de agenciador de propaganda) e da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública).  

DATA E HORÁRIO 
DE ABERTURA 

Dia 14 de outubro de 2020, às 09:30h, horário de Brasília. 

LOCAL 
(ENDEREÇO) 

Auditório do Prédio (Anexo I), térreo, com endereço na Rua Santos 
Dumont, n° 2089 esquina com a Avenida Desidério Antônio Coelho, 
Bairro Buritizal, em Macapá - AP. CEP 68901-270. 

CONTATO E-mail: cpl@al.ap.leg.br - Telefone: (96) 3212-8323 

ACESSO AO 
EDITAL E ANEXOS 

O Edital poderá ser obtido no sítio:  
http://www.al.ap.gov.br/transparencia/index.php?pg=licitacao 

 

PREÂMBULO 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 0536/2020-AL, publicado no Diário 
Oficial Eletrônico da ALAP do dia 12/06/2020, torna público que, a partir da publicação 
do aviso deste Edital, está aberta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, a ser julgada pelo critério 
de TÉCNICA E PREÇO, cuja licitação tem por finalidade selecionar proposta mais 
vantajosa para a contratação de Agência de Publicidade. 
 
A abertura da licitação e o recebimento dos invólucros com as Propostas Técnica e de 
Preço serão recebidos no dia, horário e locais acima informados. Se a Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá não tiver expediente administrativo nessa data, a 
reunião fica adiada para o primeiro dia útil subsequente em que haja expediente 
administrativo na ALAP, mantido o mesmo horário. 
 
Os documentos de Habilitação das licitantes classificadas no julgamento final das 
Propostas Técnica e de Preço serão recebidos e abertos na data, hora e local a serem 
designados pela Comissão. 
 
Quando não mencionados em contrário, os prazos contados neste Edital são contados 
em dias corridos. 

mailto:cpl@al.ap.leg.br
http://www.al.ap.gov.br/transparencia/index.php?pg=licitacao
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

As despesas correrão por conta da dotação orçamentária: 
 

Programa de Trabalho: 01101.0050.2561.01.031 - Publicidade e Divulgação 
Institucional. 
Recursos de Transferências Duodecimais: 107 - Recurso Próprio. 
Elemento Despesa: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica. 
Subelemento: 3390.39.88.00 - Serviços de Publicidade e Propaganda. 
Valor estimado da despesa: R$ 1.512.030,82 (um milhão quinhentos e doze mil trinta 
reais e oitente e dois centavos). 
 

SUMÁRIO 
 

1. DO OBJETO 
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5. DO CREDENCIAMENTO 
 
6. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
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19. DOS ANEXOS 
 
a. ANEXO I - Projeto Básico 

b. ANEXO II - Briefing - Campanha Hipotética 

c. ANEXO III - Minuta do Contrato 

d. ANEXO IV - Carta de Credenciamento 

e. ANEXO V - Modelo de Declaração 

f. ANEXO VI - Declaração de Capacidade Técnica 

g. ANEXO VII - Requerimento de Benefício do Tratamento Diferenciado e Declaração 
Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006) 

h. ANEXO VIII - Modelo de Proposta de Preço 

i. ANEXO IX - Planilha de Avaliação - Plano de Comunicação Publicitária 

j. ANEXO X - Planilha de Avaliação - Capacidade de Atendimento, Repertório, Relatos 
de Soluções 

EDITAL 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades 
integradas que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução 
externa e a distribuição de publicidade institucional, sem divisão por lotes, itens, contas 
publicitárias ou segmento, conforme Projeto Básico, demais anexos e disposições deste 
Edital. 
 
1.1.1. Também integram o objeto desta Concorrência, como atividades complementares, 
os serviços especializados pertinentes: 
 
a. À produção e a execução técnica das peças e projetos criados; 

b. Ao planejamento e execução de pesquisas e outros instrumentos de avaliação e de 
geração de conhecimento relacionados a determinada ação publicitária; 

c. À criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em 
consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e 
das ações publicitárias desenvolvidas. 
 

1.1.1.1 As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos no subitem 1.1.1, “b” 
terão a finalidade de: 
 
a. Gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá, o público-alvo, e os veículos de divulgação nos quais 
serão difundidas as campanhas ou peças; 

b. Aferir a eficácia do desenvolvimento estratégico, da criação e da divulgação de 
mensagens; 

c. Possibilitar a avaliação dos resultados das campanhas ou peças, vedada a inclusão 
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de matéria estranha ou sem pertinência temática com a ação publicitária. 

1.2. Não se confundem com o objeto desta Licitação, estando, portanto, fora da 
contratação, as atividades de relações públicas, assessorias de comunicação e de 
imprensa e aquelas que tenham por finalidade a realização de eventos festivos. 
 
1.3. Para a prestação de serviços será contratada 01 (uma) agência de publicidade, 
doravante denominadas AGÊNCIA, que tenha sua atividade disciplinada pela Lei 
Federal nº 4.680/65 e que tenha obtido o certificado de qualificação técnica de 
funcionamento, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 12.232/2010, sendo que a agência 
atuará de acordo com a solicitação da ALAP.  
 
1.3.1. A Agência atuará de acordo com a solicitação da Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá. 
 
1.3.2. A agência realizará por conta e ordem da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá a contratação de fornecedores de bens e serviços especializados para a 
execução das atividades complementares a que se refere o subitem 1.1.1. e de veículos 
e demais meios de divulgação para a transmissão das mensagens publicitárias (art. 3º 
da Lei nº 4.680/65 c/c ao art. 2º da Lei nº 12.232/10) . 
 
1.3.3. A agência não poderá subcontratar outra agência de propaganda para a 
execução dos serviços objeto desta Licitação. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. A participação nesta Concorrência implica para a Licitante: 
 
2.1.1. A aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente Edital e dos 
seus Anexos; 
 
2.1.2. A confirmação de que recebeu da Comissão o invólucro nº 1, bem como todos os 
documentos e informações necessárias à participação nesta Licitação; 
 
2.1.3. A observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; 
 
2.1.4. A responsabilidade pela veracidade das informações e dos documentos que 
apresentar durante a licitação; 
 
2.2. Não poderão participar da Licitação empresas: 
 
2.2.1. Cujo dirigente seja funcionário e/ou prestador de serviços da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá; 
 
2.2.2. Suspensas de licitar ou impedidas de contratação com a Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá, enquanto durar a suspensão ou o impedimento; 
 
2.2.3. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação; 
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2.2.4. Que se encontrem sob falência decretada, concordata/recuperação judicial e 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
 
2.3. Não é permitida: 
 
2.3.1. A participação de consórcio de empresas; 
 
2.3.2. A participação de licitante com mais de uma proposta. 
 
2.4. A Licitante assume todos os custos de elaboração e apresentação das propostas e 
documentos de habilitação exigidos nesta Concorrência, independentemente da 
condução ou do resultado da licitação. 
 
2.5. Os contratos oriundos desta licitação terão duração de 12 (doze) meses, contados 
a partir do dia da sua assinatura. 
 
2.5.1. A CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante acordo 
entre as partes, nos termos do Inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
2.5.2. Pagamento do Serviço Contratado: em conformidade com o prescrito no 
Instrumento Contratual, modelo anexo a este Edital. 
 
2.5.3. O objeto licitado será adjudicado à agência, a critério da CONTRATANTE, 
globalmente e, portanto, sem divisão de lotes ou contas. 
 
2.5.4. O valor global da verba estimada para esta Licitação é de R$ 1.512.030,82 (um 
milhão quinhentos e doze mil, trinta reais e oitante e dois centavos). 
 
2.5.5.Não poderão participar da Licitação as agências integrantes de um mesmo 
grupo - assim entendidas, para efeito deste edital, aquelas que tenham diretores 
ou sócios em comum. 
 
2.6. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
 
2.6.1. Nos termos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 
2.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
2.6.3. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do 
certame não suspenderá o prazo supracitado. 
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2.6.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 2.6.2 implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação ou revogar a licitação. 
 
2.6.5. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate aquelas situações em que o 
resultado final, constituído pela média ponderada das pontuações das Propostas Técnica 
e de Preço, alcançada pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) inferior à media ponderada apresentada pela licitante mais 
bem classificada e desde que não seja esta uma microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
2.6.6. Ocorrendo o empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, será 
realizado sorteio entre elas. 
 
2.6.7. A empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei 
Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do  4º. do artigo 3º. do citado dispositivo. 
 
3. DA RETIRADA DO EDITAL E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
 
3.1. A retirada deste Edital deverá ser realizada no site www.al.ap.gov.br. 
 
3.2. Em eventual impossibilidade de acesso ao edital por meio da internet o interessado 
poderá obter na íntegra o Edital e seus Anexos, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, ALAP, Prédio (Anexo I), térreo, na Rua Santos Dumont, n° 2089 esquina com 
a Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá - AP. CEP 68901-270, 
das 08h às 17h, em dias úteis, mediante apresentação de dispositivo eletrônico (CD ou 
pen drive) ou, impresso, mediante o pagamento das respectivas despesas reprográficas. 
 
3.3. Os pedidos de esclarecimentos não constituirão, necessariamente, motivos para que 
se altere a data e o horário da Reunião de Licitação, salvo se o esclarecimento implicar 
necessidade de alteração material das propostas comerciais, nos termos do subitem 
3.11. 

 
3.4. A solicitação de esclarecimento não deve utilizar termos que possam propiciar a 
identificação da Proposta da licitante perante a Subcomissão Técnica, quando do 
julgamento da via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária - invólucro 1. 
 
3.5. A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá dará conhecimento das 
consultas e respectivas respostas, sem informar a identidade da licitante 
consulente, exclusivamente por meio da internet, no endereço www.al.ap.leg.br. 

 
3.6. Cabe às licitantes interessadas acessar o referido endereço para conhecer as 
consultas e as respectivas respostas. 
 
3.7. As alterações do Edital que afetarem a formulação da proposta serão comunicadas 

http://www.al.ap.gov.br/
http://www.al.ap.leg.br./
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aos interessados que o retiraram e divulgadas pela mesma forma que se deu texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
 
3.8. Visando possíveis comunicações acerca do presente certame, e para efeito do 
disposto no subitem 4.2., o interessado deverá encaminhar recibo de retirada de Edital 
devidamente preenchido por meio eletrônico, para o endereço de e-mail: 
cpl@al.ap.leg.br. 
 
3.8. O pedido de esclarecimento deverá ser protocolizado fisicamente de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 17h no setor de protocolo geral da ALAP. assim como também 
poderá ser enviado para o e-mail cpl@al.ap.leg.br, caso em que o original deverá ser 
protocolado na ALAP, no prazo estipulado no subitem 3.10 deste Edital. 
 
3.9. Esclarecimentos sobre esta Concorrência serão prestados pela Comissão 
Permanente de Licitação, desde que os pedidos tenham sido recebidos até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data de apresentação das Propostas. 

 
3.10. A Comissão Permanete de Licitação responderá os esclarecimentos das 
consulentes, exclusivamente via e-mail, em até 5 (cinco) dias úteis publicando, ainda, no 
website da ALAP as respectivas respostas. 
 
3.11. Cabe a todas as licitantes indicarem seus e-mails para recebimento das respostas 
às consultas recebidas pela Comissão Permanente de Licitação e confirmarem o 
recebimento das mesmas. 

 
3.12. O pedido de esclarecimento efetuado após o prazo estipulado no subitem 3.9 ou 
sem o protocolo do original, implica o seu recebimento como mera informação. 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO 
 
4.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Comissão 
Permanente de Licitação - CPL/ALAP, que tem o prazo de 3 (três) dias úteis para 
respondê-la, sem prejuízo da faculdade prevista no art. 113, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações: 
 
4.1.1. a pessoa que não se manifestar até 5 (cinco) dias úteis antes da data de 
recebimento das Propostas Técnicas e de Preços; 
 
4.1.2. a licitante que não se manifestar até 2 (dois) dias úteis antes da data de 
recebimento das Propostas Técnicas e de Preços. 
 
4.2. Considera-se licitante, para efeito do subitem 4.1.2, a empresa que tenha retirado o 
presente Edital na forma do subitem 3.8. 
 
4.3. A impugnação deverá ser protocolizada fisicamente de segunda a sexta-feira, das 
8h às 13h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da ALAP, Prédio (Anexo I), 
térreo, sito a Rua Santos Dumont, n° 2089 esquina com a Avenida Desidério Antônio 
Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá - AP.CEP 68901-270. A impugnação tempestiva 
NÃO impede a licitante de participar da licitação, até o trânsito em julgado da decisão a 
ela pertinente. 

mailto:cpl@al.ap.leg.br.
mailto:cpl@al.ap.leg.br,
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4.4. A impugnação também poderá ser enviada para o e-mail cpl@al.ap.leg.br, caso em 
que o original deverá ser apresentado no endereço do subitem 4.3, no prazo de cinco 
dias contados da recepção do e-mail, desde que a apresentação física da impugnação 
atenda o prazo indicado no subitem 4.1. 
 
4.5. A apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 4.1 ou sem o 
protocolo do original, no caso do subitem 4.3, implica o seu recebimento como mera 
informação. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. A Licitante poderá designar apenas 01 (um) preposto para representá-la na reunião 
de Licitação. 
 
5.2. Nenhum preposto poderá representar mais de uma licitante. 

 
5.3. O credenciamento do preposto será realizado mediante Instrumento Público ou 
Particular, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo constante do Anexo IV deste 
Edital, deverá outorgar poderes para a prática de todos os atos pertinentes ao certame 
em nome da licitante e comporá os autos do processo licitatório. Deverá ser apresentado 
contrato social da empresa outorgante do credenciamento, original ou cópia autenticada, 
demonstrando que quem credenciou o preposto tem poderes para tanto, como sócio ou 
dirigente da outorgante. 
 
5.4. Sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 
 
5.5. O credenciado deverá identificar-se exibindo o documento de identidade ou outro 
legalmente equivalente assim como cópia autenticada ou documento original, do contrato 
social da licitante, fora dos envelopes. 
 
5.6. A Licitante que não estiver devidamente representada nos termos descritos 
acima não terá sua participação prejudicada no certame, entretanto não poderá se 
manifestar formalmente. 
 
5.7. Havendo substituição do representante credenciado no decorrer da Licitação 
e caso haja interesse em designar outro credenciado, a Licitante deverá apresentar 
novos documentos de representação. 
 
5.8. Caso a Licitante não deseje fazer-se representar na reunião de Licitação, poderá 
encaminhar por meio de portador - na data, hora e local indicados no preâmbulo deste 
Edital - os invólucros com a documentação exigida para a sua participação no certame. 
 
5.9. Não serão recebidos invólucros enviados por via postal. 
 
5.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que queiram participar do 
certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar 

mailto:cpl@al.ap.leg.br
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Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar também Requerimento, 
assinado por representante/sócio da empresa, solicitando valer-se do tratamento 
diferenciado concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como CERTIDÃO 
anexa ao requerimento, emitida pela Junta Comercial, para comprovação da condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do Art. 8º da Instrução 
Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, 
conforme Anexo VII deste Edital. 
 
6. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
6.1. A Licitante deverá elaborar sua Proposta Técnica estruturada de acordo as 
disposições constantes no Projeto Básico, Anexo I deste Edital.  
 
7. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
7.1. A Proposta de Preço deverá ser elaborada, conforme modelo constante do Anexo 
VIII deste Edital, informando o percentual de honorários, sem a quebra de percentual, 
na forma indicada no subitem 13.2.1 do Anexo I - Projeto Básico, incidente sobre o 
preço dos serviços especializados prestados por fornecedores, referentes (i) à produção 
e à execução técnica de peça e ou material, assim como (ii) ao planejamento e à 
execução de pesquisas e de outros instrumentos, de avaliação e de geração de 
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão 
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas 
realizadas ou a serem realizadas; (iii) à criação e desenvolvimento de formas inovadoras 
de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em 
consonância com novas tecnologias e o desconto, sob forma de percentual, na forma 
indicada no subitem 13.2.2 do Anexo I - Projeto Básico, sem quebra de percentual, 
a ser concedido nos custos internos, calculados sobre a Tabela Referencial de Custos 
Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará-PA, em vigor 
quando da prestação dos serviços, observando-se ainda que, para atender o disposto 
no § 3º do art. 44 e Inciso II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, evitando-se a 
inexequibilidade do contrato administrativo que vier a ser firmado: 
 
7.1.1. não será aceito percentual de honorários superior a 15% (quinze por cento) sobre 
serviços externos de produção; sobre pesquisas e instrumentos de avaliação e de 
geração de conhecimento e sobre formas inovadoras de comunicação publicitária; 
 
7.1.2. não será aceito desconto inferior a 50% (cinquenta por cento) sobre a Tabela 
Referencial de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do 
Estado do Pará-PA. 
 
7.1.3. se houver divergência entre o percentual expresso em algarismos e o expresso 
por extenso, será validado o percentual por extenso; 
 
7.1.4. o percentual de honorários , assim como de desconto proposto será de exclusiva 
responsabilidade da licitante e não lhe assistirá o direito de pleitear, na vigência do 
contrato a ser firmado, nenhuma alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto; 
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7.1.5. o percentual de honorários e os custos internos propostos deverão contemplar 
todos os custos e despesas, diretos e indiretos, necessários à plena execução dos 
serviços objeto desta licitação, tais como despesas com pessoal, administração e 
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc); 
 
7.1.6. os honorários propostos deverão observar o subitem 15.7;  
 
7.1.7. A Proposta de Preço deverá ter declaração da licitante: 
 
a. Comprometendo-se a envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas 
negociações comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veículos, 
quando for o caso, transferindo à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá as 
vantagens obtidas; 

b.Informando estar ciente e de acordo com as disposições alusivas a direitos autorais 
estabelecidas no Anexo III - Minuta de Contrato. 

 
7.2. A Proposta de Preço poderá adotar o modelo sugerido (Anexo VIII) e deverá ser: 
 
a. datada e assinada por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma 
de seus atos constitutivos. 

b. firme e precisa, sem propostas alternativas ou condicionadas que induzam o 
julgamento a ter mais de um resultado. 

 
7.2.1. Serão analisadas apenas as Propostas de Preço das licitantes classificadas no 
julgamento das Propostas Técnicas. 
 
7.2.2. A classificação das Propostas de preço observará a ordem crescente dos 
percentuais apresentados, sendo considerada como a de menor preço aquela que 
receber maior pontuação, referente ao percentual de honorários relativos (i) à produção 
e à execução técnica de peça e ou material, assim como (ii) ao planejamento e à 
execução de pesquisas e de outros instrumentos, de avaliação e de geração de 
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão 
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas 
realizadas ou a serem realizadas; (iii) à criação e desenvolvimento de formas inovadoras 
de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em 
consonância com novas tecnologias e de percentual de descontos sobre a Tabela de 
Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Pará-PA. 
 
7.2.3. O prazo de validade da Proposta de Preço deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) 
dias, a contar da data da abertura da reunião de licitação, indicada na epígrafe deste 
Edital. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1. A Proposta Técnica deverá ser entregue à Comissão acondicionada em três 
invólucros distintos, conforme subitens 8.2, 8.3 e 8.4 e a Proposta de Preço, no invólucro 
nº 4, conforme subitem 8.5, na data, hora e local indicados no tópico “reunião de licitação” 
do preâmbulo deste Edital. 
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8.1.1. O invólucro nº 1 será padronizado e fornecido pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Amapá mediante solicitação formal da Licitante à Comissão na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, no Prédio (Anexo I) da Assembleia Legislativa de 
segunda a sexta-feira, das 08h às 16h. 
 
a. O invólucro nº 1 deverá ser retirado por portador da empresa que dará recibo, no qual 
constarão os seguintes dados da empresa: nome empresarial, CNPJ, endereço, telefone 
e email. 
 
8.1.2. Os invólucros nº 2, nº 3 e nº 4, serão providenciados pela licitante e deverão ser 
adequados às características de seu conteúdo, desde que invioláveis quanto às 
informações de que tratam até a sua abertura. 
 
ATENÇÃO: O invólucro nº 5, contendo os Documentos de Habilitação, deverá ser 
entregue em sessão pública específica, nos termos do item 10 deste Edital. 
 
8.2. INVÓLUCRO Nº 1: 
 
8.2.1. No invólucro nº 1, invólucro padronizado fornecido pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Amapá, deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária - 
Via Não Identificada, de que trata o subitem 8.1.1. 
 
8.2.2. O invólucro nº 1 deverá estar sem fechamento e sem rubrica. 
 
8.2.3. Para preservar, até a abertura do invólucro nº 2, o sigilo quanto à autoria do Plano 
de Comunicação Publicitária, o invólucro nº 1 não poderá: 
 
a. Apresentar marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que, por si só, possibilite 
a identificação da licitante antes da abertura do invólucro nº 2 
 
b. Estar danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos nele 
acondicionados de modo a possibilitar a identificação da licitante. 
 

ATENÇÃO: Recomenda-se cuidado no manuseio do invólucro nº 1, a fim de evitar que 
qualquer dano ou deformação venha a gerar, nos termos do subitem 12.8.2 deste Edital, 
o impedimento em participar desta licitação. 
 
8.3. INVÓLUCRO Nº 2: 
 
8.3.1. No invólucro nº 2, deverá estar acondicionado o Plano de Comunicação Publicitária 
- Via Identificada, que trata o subitem 8.1.2, sem os exemplos de peças referentes à ideia 
criativa. 
 
8.3.2. O invólucro nº 2 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte 
identificação: 

 

PROPOSTA TÉCNICA - INVÓLUCRO Nº 02 
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA - VIA IDENTIFICADA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO AMAPÁ  
CONCORRÊNCIA Nº001/2020 
EMPRESA:(nome empresarial da licitante)CNPJ:(CNPJ da licitante) 
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8.4. INVÓLUCRO Nº 3: 
 
8.4.1. No invólucro nº 3, deverão estar acondicionados os cadernos específicos, 
documentos e informações referentes à Capacidade de Atendimento, o Repertório e os 
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação - Via Identificada. 
 
8.4.2. O invólucro nº 3 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte 
identificação: 

 

PROPOSTA TÉCNICA - INVÓLUCRO Nº 03 
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E RELATOS DE SOLUÇÕES DE 
PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 
EMPRESA:(nome empresarial da licitante)CNPJ:(CNPJ da licitante) 

 
8.4.3. O invólucro nº 3, assim como os cadernos específicos, documentos e informações 
que o compõe não poderão ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro 
elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada e 
que possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do invólucro nº 2. 
 
8.5. INVÓLUCRO Nº 4: 
 
8.5.1. No invólucro nº 4, deverá estar acondicionado a Proposta de Preço - Via 
Identificada. 
 
8.5.2. O invólucro nº 4 deverá estar fechado e rubricado no fecho, com a seguinte 
identificação: 
 

PROPOSTA DE PREÇO - INVÓLUCRO Nº 04 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 
EMPRESA:(nome empresarial da licitante)CNPJ:(CNPJ da licitante) 

 
9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1. O critério de julgamento para a classificação das licitantes será o de TÉCNICA E 
PREÇO, nos termos do Projeto Básico Anexo, deste Edital.  
 
10. DA ENTREGA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
10.1. As licitantes cujas Propostas Técnica e de Preço tenham sido classificadas deverão 
entregar os Documentos de Habilitação no dia, hora e local estipulados pela Comissão. 
 
10.1.1. A licitante classificada no julgamento final das Propostas que não apresentar os 
Documentos de Habilitação, na referida sessão será alijada do certame, exceto diante 
da ocorrência de que trata o subitem 12.10.2 deste Edital. 
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10.2. Os documentos de Habilitação deverão estar acondicionados no INVÓLUCRO Nº 
5, que deverá ser apresentado fechado e rubricado no fecho, com a seguinte 
identificação: 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - INVÓLUCRO Nº 5 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 
EMPRESA:(nome empresarial da licitante)CNPJ:(CNPJ da licitante) 

 
10.2.1. O invólucro nº 5 será providenciado pela licitante e deverá ser adequado às 
características de seu conteúdo, desde que inviolável quanto às informações de que 
trata, até sua abertura. 
 
10.2.2. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em uma única via, 
acondicionados em caderno único, ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas 
por representante legal da licitante, a partir da primeira página interna, do lado direito e 
no canto inferior e deverão ser apresentados: 
 
a. em original, ou 

b. sob a forma de publicação em órgão da imprensa oficial, ou 

c. em cópia autenticada por cartório competente, ou 

d. em cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para conferência pela 
Comissão, no ato da abertura dos Documentos de Habilitação. 

 
ATENÇÃO: Só serão aceitas cópias legíveis, que ofereçam condições de análise 
por parte da Comissão. 
 
10.3. Os documentos referentes à HABILITAÇÃO JURÍDICA são: 
 
a. cédula de identidade dos responsáveis legais da licitante; 

b. registro comercial, em caso de empresa individual; 

c. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade empresária e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
dos documentos de eleição de seus administradores; 

 
1) Os documentos deverão estar acompanhados de suas alterações ou da respectiva 
consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais da licitante, a execução 
de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto desta Concorrência; 
 
2) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova 
da Diretoria em exercício; 
 
3) Decreto de autorização de funcionamento no País, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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10.4. Os documentos referentes à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA são: 
 
a. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se exigível, 
relativa ao domicílio ou à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação; 

c. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com jurisdição sobre o local da sede da 
licitante.; 

d. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS; 

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT: 

f. Certidões negativas de débitos ou não, contribuinte expedidas por órgãos das 
Secretarias de Fazenda do Estado e do Município (tributos mobiliários) em que estiver 
localizada a sede da licitante; 

 
10.4.1. Será considerada em situação regular a licitante cujo débito com as Fazendas 
Públicas ou com a Seguridade Social esteja com a exigibilidade suspensa; 
 
10.4.2. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa. 
 
10.4.3. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto 
se anexada legislação específica indicativa de prazo distinto. 

 
10.5. Os documentos referentes à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA são: 
 
10.5.1.certificado de qualificação técnica de funcionamento de que trata a Lei Federal nº 
12.232/2010, art. 4º, §1º, obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão 
(CENP); 
 
10.5.2. declaração(oes) expedida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, que ateste(m) que a licitante presta(ou) ao declarante(s) serviço de publicidade 
cujas atividades sejam similares, pelo menos, às do objeto deste Edital, conforme Anexo 
VI deste Edital: 
 
10.6. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante 
apresentação: 
 
a. de certidão negativa de falência e concordata/recuperação judicial e extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
1) No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as 
certidões de cada distribuidor; 
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2) Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se 
anexada legislação específica indicativa de prazo distinto; 
 
b. do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, vedada 
a substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 
1) As sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de 1 (um) ano 
deverão apresentar o balanço de abertura ou intermediário, conforme o caso; 
2) Os balanços patrimoniais e demonstrações contábeis deverão ser apresentados de 
acordo com a legislação e normas contábeis que regem a matéria. 
 
3) O patrimônio líquido poderá ser atualizado pelo IGPM-FGV quando o balanço estiver 
encerrado a mais de 3 (três) meses da data da licitação. 
 
10.6.1. A licitante deverá comprovar que possui, na data do recebimento do invólucro nº 
5: 
 
a. Índice de Solvência Geral - ISG, Índice de Liquidez Corrente - ILC e Índice de Liquidez 
Geral - ILG maiores que 1,0 (um). 

b. No caso de licitante que apresentar igual ou menor que 1,0 (um) no cálculo do ISG, 
ILC e ILG, deverá comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 1% do valor 
da verba global publicitária fixada. 

 
10.6.2. Para a comprovação do Patrimônio Líquido e índices contábeis, o cálculo sobre 
o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deverá ser 
realizado pela licitante e confirmado pelo responsável por sua contabilidade, mediante 
sua assinatura e a indicação do seu nome e do seu número de registro no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
 
10.6.3. Nos cálculos envolvendo moeda (R$), caso sejam necessários arredondamentos, 
a segunda casa à direita da vírgula, correspondente aos centavos, será arredondada 
para cima, quando na ocorrência de uma terceira casa, esta for maior ou igual a 5 (cinco). 
 
10.7. A licitante também deverá incluir no invólucro nº 5 declaração elaborada, conforme 
modelo do Anexo V deste Edital, afirmando: 
 
10.7.1. conhecimento do instrumento convocatório; 
 
10.7.2.atendimento ao art. 27, da Lei 8.666/93;  
 
10.7.3.inexistência de impedimento para a participação;  
 
10.7.4.elaboração independente de proposta. 
 
10.8.O CNPJ da licitante deverá ser o mesmo compreendido no cadastro junto à 
Receita Federal e ou em todos os documentos de habilitação, não sendo permitido 
uso de documentos pela matriz, quando emitidos para a sua filial e vice-versa. 
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10.8.1. Excetuam-se da restrição a que se refere o subitem 10.4 os documentos que, 
pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos somente em nome da matriz ou 
da filial. 

 
10.9. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” 
expedidos por quaisquer órgãos, em substituição aos documentos exigidos neste Edital. 
10.10. A licitante que se alegar desobrigada de apresentar qualquer dos documentos de 
habilitação deverá inserir no invólucro nº 5 declaração ou certificado expedido por órgão 
competente ou legislação em vigor que comprovem essa condição. 
 
10.11. A verificação pela Comissão nos sites oficiais das entidades emissoras de 
certidões constitui meio legal de prova. 
 
10.12. Serão consideradas habilitadas as licitantes classificadas que atenderem 
integralmente aos requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
 
11. DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
 
11.1. Esta Concorrência será processada e julgada pela Comissão, na forma do art. 10 
da Lei Federal nº 12.232/10, com exceção da análise e julgamento das Propostas 
Técnicas. 
 
11.2. As Propostas Técnicas serão analisadas e julgadas por Subcomissão Técnica, 
composta por 03 (três) membros formados em comunicação, publicidade ou marketing 
ou que atuem em uma dessas áreas. 
 
11.2.1. No mínimo um dos membros da Subcomissão Técnica não tem vínculo funcional 
ou contratual, direto ou indireto, com a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 
 
11.3. A escolha dos membros da Subcomissão Técnica ocorreu por sorteio, em sessão 
pública, entre os nomes de uma relação que terá, no mínimo, 09 (nove) integrantes, 
previamente cadastrados pela Assembleia, dos quais três foram escolhidos como 
titulares e dois como suplentes. 
 
11.3.1. A relação de nomes foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do 
Estado do Amapá, em prazo não inferior a 10 (dez) dias da data em que será realizada 
a sessão publica marcada para o sorteio. 
 
11.3.2. Até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, 
qualquer interessado poderia impugnar pessoa integrante da relação de nomes, 
mediante a apresentação de justificativa à Comissão. 
 
a. Admitida a impugnação, o impugnado teria o direito de abster-se de atuar na 
Subcomissão Técnica, declarando-se impedido ou suspeito, antes da decisão da 
autoridade competente. 

b. A abstenção do impugnado ou o acolhimento da impugnação, mediante decisão 
fundamentada da autoridade competente, implicará, se necessário, a elaboração e a 
publicação de nova lista, sem o nome impugnado, respeitado o disposto neste subitem 
11. 
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11.3.3. Será necessário publicar nova relação se o número de membros mantidos depois 
da impugnação restar inferior ao mínimo exigido no subitem 11.3. 
 
11.3.4. Só será admitida nova impugnação a nome que vier a completar a relação 
anteriormente publicada. 
 
11.3.5. A sessão pública para o sorteio foi realizada em data previamente designada, 
garantidos o cumprimento do prazo mínimo previsto no subitem 11.3.1. e a possibilidade 
de fiscalização do sorteio por qualquer interessado. 
 
a. O sorteio, processado pela Comissão, foi realizado em três etapas:  
 
1) 01 (um) membro que não possua vínculo com Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá; 
 
2) 02 (dois) membros que possuam vínculo com a Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá; 
 
3) 02 (dois suplentes), um que não possua vínculo com a Assembleia Legislativa do 
Estado do Amapá e outro que possua. 
 
11.3.6. Além das demais atribuições previstas neste Edital, caberá a Subcomissão 
Técnica, quando solicitado pela Comissão, manifestar-se sobre eventuais recursos de 
licitantes relativos ao julgamento das Propostas Técnicas. 
 
12. DAS SESSÕES PÚBLICAS 
 
12.1. A reunião de licitação será realizada em 4 SESSÕES PÚBLICAS, observados os 
procedimentos previstos neste Edital e na legislação. 
 
12.1.1. Todos os fatos relevantes, pertinentes ao objeto da Licitação, ocorridos durante 
a reunião de licitação serão registrados em ata circunstanciada. 

 
12.2. A participação de representante de qualquer licitante ocorrerá mediante a prévia 
entrega de documento hábil, conforme estabelecido no item 5 deste Edital. 
 
12.3. Os representantes das licitantes presentes poderão nomear comissão constituída 
de alguns entre eles para, em seu nome, rubricar as Propostas Técnicas, de preço e os 
Documentos de Habilitação nas respectivas sessões públicas. 
 
12.4. Aspectos puramente formais nas Propostas e nos Documentos de Habilitação 
apresentados pelas licitantes poderão ser relevados pela Comissão, se constantes dos 
documentos submetidos à análise e julgamento da Subcomissão Técnica, por esta 
subcomissão, desde que não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete 
violação aos princípios básicos da licitação. 
 
12.5. Os integrantes da Subcomissão Técnica não poderão participar das sessões de 
recebimento e abertura dos invólucros com as Propostas Técnica e de Preço. 
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12.6. A Comissão poderá alterar as datas ou as pautas das sessões, ou mesmo 
suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as normas 
legais aplicáveis. 
 
12.7. Se os invólucros lacrados das licitantes desclassificadas não puderem ser 
devolvidos nas sessões públicas, ficarão à disposição das interessadas por 30 (trinta) 
dias úteis, contados da homologação desta Concorrência, prazo após o qual serão 
destruídos. 
 
12.8. PRIMEIRA SESSÃO: 
 
12.8.1. A abertura da sessão pública de licitação será realizada no dia, hora e local 
previstos no preâmbulo deste Edital e terá a seguinte pauta inicial: 
 
a.identificação dos representantes das licitantes, por meio do(s) documento(s) exigido(s) 
no item 5 deste Edital; 

b. apresentação à Comissão dos invólucros nº 1, 2, 3 e 4. 

c. exame da conformidade dos invólucros com as disposições deste Edital; 

d. rubrica no fecho dos invólucros nº 2 e 4 e subsequente acondicionamento destes 
invólucros em receptáculo específico com rubrica no seu respectivo fecho pela Comissão 
e representantes das licitantes; 

e. abertura dos invólucros nº 1 e 3, exame e rubrica de seus respectivos conteúdos pela 
Comissão e rubrica pelos representantes das licitantes presentes. 

  

12.8.2. Após o encerramento do prazo para recebimento dos invólucros, o qual será 
declarado pela Comissão na sessão pública, nenhum outro invólucro, documento ou 
embalagem será recebido. 
 
12.8.3. O invólucro nº 1, com a via não identificada do Plano de Comunicação 
Publicitária, só será recebido pela Comissão se: 
 
a. não apresentar marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que, por si só, 
possibilite sua identificação ou a identificação da licitante antes da abertura do invólucro 
nº 2: 

b. não estiver danificado ou deformado pelas peças, material e ou demais documentos 
nele acondicionados de modo a possibilidade a identificação da licitante. 

 

12.8.3.1. O não recebimento do invólucro nº 1 implica o não recebimento dos 
demais invólucros da licitante e seu consequente impedimento de participar da 
Concorrência. 
 
12.8.4. A Comissão, antes da abertura dos invólucros nº 1, 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, sendo 
que não será disponibilizado, neste ato, para as licitantes, o exame do conteúdo dos 
envelopes nº 1 e 3. 
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12.8.5. A Comissão não lançará nenhum código, sinal ou marca nos invólucros nº 1 nem 
nos documentos que compõem a via não identificada do Plano de Comunicação 
Publicitária. 
 
12.8.6. Se, ao examinar e ou rubricar os conteúdos dos invólucros nº 1 e 3, for constatada 
ocorrência que possibilite, inequivocamente, a identificação da autoria do Plano de 
Comunicação Publicitária, a Comissão desclassificará a licitante e ficará de posse de 
todos os seus invólucros até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase. 
 
12.8.7. Os invólucros nº 2 e 4 permanecerão fechados sob a guarda e responsabilidade 
da Comissão. 
 
12.8.8. Abertos os invólucros nº 1 e 3, as licitantes não poderão desistir de suas 
Propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão. 
 
12.8.9. A análise e os trâmites administrativos pertinentes ao conteúdo dos invólucros nº 
1 e 3 observarão os seguintes procedimentos: 
 
a. encaminhamento, pela Comissão à Subcomissão Técnica, dos invólucros nº 1, com 
as vias não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária; 

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

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

d. encaminhamento, pela Comissão à Subcomissão Técnica, dos invólucros nº 3, com a 
Capacidade de Atendimento, o Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de 
Comunicação; 

e. análise individualizada e julgamento, pela Subcomissão Técnica, da Capacidade de 
atendimento, do Repertório e dos relatos de Soluções de Problemas de Comunicação; 

f. elaboração e encaminhamento, pela Subcomissão Técnica à Comissão, da ata de 
julgamento das Propostas referentes à Capacidade de Atendimento, ao Repertório e aos 
Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação, de planilha com as pontuações e 
de justificativa das razões que as fundamentaram em cada caso. 

 

12.8.10. Se alguma Proposta Técnica for desclassificada com fundamento no subitem 
12.5,“a”, do Projeto Básico, a Subcomissão Técnica atribuirá pontuação a cada quesito 
ou subquesito da Proposta e lançará sua pontuação em planilhas que ficarão 
acondicionadas em envelope fechado e rubricado no fecho pelos membros da 
Subcomissão Técnica, até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase. 
 
12.8.10.1. O disposto no subitem 12.8.9 não se aplica aos casos em que o 
descumprimento resulte na identificação da licitante antes da abertura dos invólucros nº 
2. 
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12.8.11. As planilhas previstas nos subitens 12.8.9, “c” e “f”, conterão, respectivamente, 
as pontuações de cada membro para cada subquesito do Plano de Comunicação 
Publicitária apresentado pelas licitantes e as pontuações de cada membro para os 
quesitos Capacidade de Atendimento, Repertório e Relato de Soluções de Problemas de 
Comunicação de cada licitante. 
 
12.9. SEGUNDA SESSÃO: 
 
12.9.1. Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas (invólucros nº 1 e 
3), respectivas planilhas de julgamento e demais documentos elaborados pela 
Subcomissão Técnica, a Comissão convocará as licitantes para participar da segunda 
sessão pública que terá a seguinte pauta básica: 
 
a. identificação dos representantes das licitantes presentes e coleta de suas assinaturas 
na lista de presença; 

b. abertura do receptáculo contendo o invólucro nº 2; 

c. abertura e rubrica do conteúdo do invólucro nº 2; 

d. cotejo das vias não identificadas (invólucro nº 1) com as vias identificadas (invólucro 
nº 2) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua autoria; 

e. elaboração da planilha geral com o somatório das pontuações atribuídas ao plano de 
comunicação publicitária e separadamente e aos demais quesitos de cada Proposta 
Técnica; 

f. proclamação do resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; 

g. adoção dos procedimentos previstos no item 12, do Projeto Básico, em caso de 
empate, após a decisão final, inclusive das Propostas de Preço. 

h. informação de que o resultado do julgamento das Propostas Técnicas será divulgado 
na forma da lei, com a indicação dos licitantes classificados e dos desclassificados, em 
ordem decrescente de pontuação. 

 

12.9. TERCEIRA SESSÃO: 
 
12.9.1. A Comissão convocará as licitantes classificadas para participar da terceira 
sessão pública que terá a seguinte pauta básica: 
 
a. identificação dos representantes das licitantes presentes e coleta de suas assinaturas 
na lista de presença; 

b. abertura dos invólucros nº 4, exame e rubrica do seu conteúdo pela Comissão e 
representantes das licitantes presentes; 

c. julgamento das Propostas de Preço com a identificação das Propostas de menores 
preços e divulgação do resultado aos representantes das licitantes presentes; 

d. declaração da vencedora no julgamento final das Propostas, de acordo com os 
respectivos pesos, na Proposta Técnica e na Proposta de Preços; 

e. informação de que o resultado do julgamento final das Propostas será divulgado na 
forma da Lei. 
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12.10. QUARTA SESSÃO: 
 
12.10.1. A Comissão convocará as licitantes classificadas no julgamento final das 
Propostas, para participar da quarta sessão pública que terá a seguinte pauta básica: 
 
a. identificação dos representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na 
lista de presença; 

b. recebimento e abertura dos invólucros nº 5, exame e rubrica do seu conteúdo pela 
Comissão e pelos representantes das licitantes presentes; 

c. informação de que o resultado da habilitação será divulgado na forma da lei, com a 
indicação dos proponentes habilitados e inabilitados; 

 
12.10.2. Na hipótese de todas as propostas de preço serem desclassificadas ou de todas 
as licitantes serem inabilitadas, a Comissão poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) 
dias úteis para apresentação de nova documento ou de outras propostas escoimadas 
das causas que tenham determinado, respectivamente, a desclassificação ou a 
inabilitação. 
 
a. A nova documentação deve ser apresentada na forma prevista neste Edital, e entregue 
em sessão pública. 
 
12.10.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente, homologará e adjudicará seu objeto à licitante vencedora. 
 
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.1. Dos atos decisórios ou que resultem aplicação de penalidade cabe recurso, 
interposto na forma impressa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do 
ato ou da lavratura da ata. 
 
13.1.1. A intimação dos atos decisórios será feita mediante publicação na imprensa 
oficial, salvo para as decisões sobre o recebimento e julgamento das propostas e sobre 
a habilitação ou inabilitação de licitantes, se presentes os prepostos das licitantes no ato 
em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
 
13.1.2. A intimação da aplicação da penalidade será realizada por notificação direta à 
licitante. 
 
13.2. O recurso contra o julgamento das propostas e o contra habilitação ou inabilitação 
de licitantes terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.2.1. A Comissão poderá, motivadamente, atribuir efeito suspensivo ao recurso contra 
os demais atos. 
 
13.3. A continuidade da reunião de licitação, no caso de interposição de recurso, será 
comunicada aos interessados por e-mail. 
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13.4. Os recursos interpostos serão comunicados às partes interessadas, que poderão 
apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vistas dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses. 
 
13.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, neste 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão. 
 
13.6. Os recursos interpostos fora do prazo legal e ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante não 
serão conhecidos. 
 
ATENÇÃO: O uso de recursos ou meios meramente protelatórios para tentar 
impedir o curso normal do processo licitatório é crime tipificado no Art. 93 da Lei 
Federal nº 8.666/93, sujeitando a licitante às sanções legais e administrativas 
aplicáveis. 
 
14. DAS PENALIDADES 
 
14.1. Ensejará a aplicação de multa no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre a 
estimativa de despesas previstas no subitem 16.1, sem prejuízo da aplicação de outras 
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, a licitante que, convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 
 
a. recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato; 

b. não atender as condições previstas no subitem 15.2, inviabilizando a contratação. 

 
14.1.1. A multa deverá ser recolhida na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação, sob pena de execução judicial. 
 
14.1.2. O disposto no subitem 14.1 não se aplica às licitantes remanescentes 
convocadas na forma do subitem 15.3.1. 
 
15. DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. A contratação será formalizada mediante assinatura do contrato, para cuja 
assinatura a licitante adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir 
do recebimento da respectiva convocação da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá. 
 
15.2. Como condição para a assinatura do contrato, sem prejuízo das demais 
disposições previstas neste Instrumento, a licitante adjudicatária deverá apresentar: 
 
15.2.1. documentação exigida na habilitação, porventura vencida após a reunião de 
licitação, devidamente atualizada. 
 
15.3. A recusa em assinar o contrato ou o não atendimento das condições previstas no 
subitem 15.2 implica a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação 
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de penalidades previstas no item 14. 
 
15.3.1. A decadência do direito à contratação autoriza a Assembleia Legislativa do 
Estado do Amapá a, independentemente de qualquer aviso ou notificação, revogar a 
licitação, ou convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, observado 
o subitem 2.6, para, atendendo ao subitem 15.2, assinar o contrato em igual prazo e nas 
mesmas condições apresentadas na proposta da licitante que deixou de assinar o 
contrato. 
 
15.3.2. Não se aplicam às licitantes remanescentes as penalidades previstas no subitem 
15.3. 

 
15.4. A licitante adjudicatária, publicada no extrato do contrato na imprensa oficial, 
terá o prazo até o ato da assinatura do contrato para apresentar a garantia prevista 
no item 16. 
 
15.5. Integrará o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas neste Edital e em seus anexos, os elementos apresentados pelas licitantes 
adjudicatárias que tenham servido de base para o julgamento desta Concorrência. 
 
15.6. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, 
na forma da lei, observada a cláusulas da Minuta do Contrato e a vigência máxima de 60 
(sessenta) meses. 
 
15.7. A remuneração à contratada, pelos serviços prestados, será feita nos termos das 
Cláusulas da Minuta do Contrato, consoante os preços estabelecidos em suas 
respectivas Propostas de preço. 
 
15.7.1. A forma e as condições de pagamento são as constantes da minuta do contrato. 
 
15.7.2. A agência deverá centralizar o comando da publicidade da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá em Macapá-AP, comprovando em até 30 (trinta) dias 
da assinatura do CONTRATO, que nele mantém, para esse fim, escritório, sucursal, filial 
ou sede com estrutura de atendimento representada, no mínimo pelos profissionais 
indicados na Minuta do Contrato: 
 
a. um na área de atendimento;  

b. dois na área de criação; 

c. um na área de produção impressa, eletrônica e de design/computação gráfica; 

d. um na área de mídia. 

 
16. DA GARANTIA 
 
16.1. No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar 
garantia, em favor da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 
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16.2. A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no art. 56 da 
Lei Federal nº 8.666/93, à escolha da licitante adjudicatária. 
 
16.3. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito 
deverá ser feito, mediante autorização específica e fornecimento de dados bancários 
expedida pela Diretoria de Administração deste Poder Legislativo, para depósito 
bancário no montante determinado em favor da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá, a qual será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º do art. 56 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
16.4. Se a opção de garantia for pelo seguro-garantia: 
 
a. Seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, 
acrescido de 90 (noventa) dias; 

b. A apólice deverá indicar a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá como 
beneficiária; 

c. Não será aceita apólice que contenha cláusula contrária aos interesses da 
CONTRATANTE, onde deverá conter cláusulas de atualização financeira, de 
imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

 
16.5. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter: 
 
a. Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 
60 (sessenta) dias; 

b. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento a 
Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, independentemente de interpelação 
judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; 

c. Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 
827 e 838 do Código Civil Brasileiro; 

d. Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de 
irrevogabilidade. 

 
16.6. Se a opção for pelo título da dívida pública, este deverá: 
 
a. Ter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo 
Governo Federal, constando entre aqueles previstos na legislação específica; 

b. Ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, podendo a Assembleia 
Legislativa do Estado do Amapá recusar o título ofertado, caso verifique a ausência 
desses requisitos. 

 
16.7. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término da 
vigência do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitação, 
mediante a certificação pelo Gestor do contrato de que os serviços foram realizados a 
contento. 
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16.8. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, 
inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva 
reposição, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data que for 
notificada pela ALAP. 
 
16.9. Se houver o acréscimo ao valor do contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a 
complementação da garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for 
notificada pela ALAP. 
 
16.10. Sem prejuízo das sanções previstas em Lei e no Edital, a não prestação da 
garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, 
implicando na sua imediata rescisão. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, de modo que a falsidade 
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação da Licitante que o tiver apresentado. 
 
17.2. É facultada à Comissão ou à autoridade superior efetuar, em qualquer fase da 
licitação, consultas ou promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo; 
 
17.3. As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito 
ou de força maior, serão resolvidas pela Comissão ou pela autoridade competente. 
 
17.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. 
 
17.4.1. Os prazos estabelecidos neste Edital só se iniciam e vencem em dias de 
expediente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 
 
17.5. Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta Vencedora, farão parte integrante 
do Contrato, como se nele estivessem transcritos. 
 
17.6. O conteúdo deste Edital e de seus Anexos, bem como outros documentos que 
forem emitidos pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e fornecidos às 
licitantes, são complementares entre si, devendo ser interpretados conforme os 
princípios que regem as licitações públicas. 
 
17.7. Até a assinatura do Contrato, a Licitante adjudicatária poderá ser 
desclassificada ou inabilitada se a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 
tiver conhecimento de fato desabonador à sua classificação ou à sua habilitação, 
conhecido após o julgamento de cada fase. 
 
17.8. Se, durante a execução do Contrato, o instrumento firmado com a contratada 
for rescindido, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá poderá convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação verificada nesta 
Concorrência, para dar continuidade à execução do objeto, desde que aceitem as 
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mesmas condições oferecidas pela contratada e se disponham a cumprir todas as 
condições e exigências a que estiverem sujeitas as signatárias dos contratos. 
 
17.9. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto 
ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade 
entre as licitantes. 
 
17.10. Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de 
má-fé, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá comunicará os fatos 
verificados ao Ministério Público do Estado do Amapá, para as providências 
devidas. 
 
17.11. Mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, esta Concorrência será 
anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento e poderá ser revogada, em 
qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
 
17.11.1. A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, sem prejuízo do 
disposto no parágrfo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
18. DO FORO 
 
18.1. É competente o Foro da comarca de Macapá-AP - Justiça Estadual - para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas da presente licitação. 
 
19. DOS ANEXOS 
 
a. ANEXO I - Projeto Básico 

b. ANEXO II - Briefing - Campanha Hipotética 

c. ANEXO III - Minuta do Contrato 

d. ANEXO IV - Carta de Credenciamento 

e. ANEXO V - Modelo de Declaração 

f. ANEXO VI - Declaração de Capacidade Técnica 

g. ANEXO VII - Requerimento de Benefício do Tratamento Diferenciado e Declaração 
Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006) 

h. ANEXO VIII - Modelo de Proposta de Preço 

i. ANEXO IX - Planilha de Avaliação - Plano de Comunicação Publicitária 

j. ANEXO X - Planilha de Avaliação - Capacidade de Atendimento, Repertório, Relatos 
de Soluções 

Macapá-AP, 24 de agosto de 2020. 
 
 

LAIO CAMPOS CRUZ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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