
 

 
 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E CAPACIDADE TÉCNICA  

DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 08/10/2018 

INÍCIO DA CAMPANHA: ATÉ 15/10  

PERÍODO FINAL: 08/11 

 

1. INTRODUÇÃO: 

1.1 Tendo em vista a Contratação desta Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino (FAPEC) e 

a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), para prestar serviço na realização do 

Processo Seletivo Vestibular UFMS 2019, informamos ABERTURA DA CONCORRÊNCIA, para 

contratação de Agência de Publicidade por um período de 04 (quatro) meses. O processo e 

julgamento serão realizados de acordo com os preceitos do Decreto n.º 8.241/2014. 

1.2 O Setor de Comunicação desta Fundação estará à disposição para esclarecer dúvidas e 

prestar esclarecimentos de forma presencial ou telefônica, mediante agendamento prévio pelo 

telefone 3345-5900. 

2. OBJETO: 

2.1. O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e propaganda a serem 

prestados, sob demanda, de 01 (uma) agência, incluindo: execução do plano publicitário, 

incluindo o orçamento e realização das peças publicitárias (produção) e a compra, distribuição 

e controle da publicidade nos veículos contratados (execução de mídia), e no pagamento das 

faturas, além da supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e 

demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a Campanha do Vestibular de 2019, 

a fim de informar o público em geral.  

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

3.1. Observando as especificações básicas, a empresa contratada deverá prestar, sob 

demanda, os seguintes serviços: 

 DO PLANO MÍDIA 

Elaboração e execução do Plano de Mídia, incluindo estudo do público-alvo, indicação dos 

veículos, negociação de verba para contratação destes, compra, distribuição, controle e envio 

de material para os veículos; 

 DO MONITORAMENTO 

Monitoramento e controle das inserções publicitárias (mídias contratadas), por meio de 

relatórios semanais com comprovação das veiculações, sendo que, para as veiculações em 

mídias de massa (TV aberta, rádio, jornal, revista), deverá apresentar relatório de 

comprovação das veiculações respectivas, produzido por empresa independente e 

especializada em aferição ou auditoria de veiculação de mídia, quando possível; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: a criação de todas as peças das Campanhas será realizada pela 

Secretária de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com 

o Setor de Comunicação da FAPEC. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: O Setor de Comunicação da FAPEC, por intermédio da empresa Com 

Limão Comunicação, prestadora de serviços da Fundação, será o responsável pelo 

gerenciamento dos recursos das postagens pagadas nas redes sociais 

(instagram/facebook/twiter), portanto, este item não deverá aparecer na execução do plano 

de mídia em questão.  

3.2. Realizar reuniões com a equipe da Assessoria de Comunicação da FAPEC e da UFMS, para 

aprovação de cada passo (da ideia à arte-finalização). 

3.3. A entrega, para fins de arquivo, de duas cópias (impressas e gravadas em mídia digital) 

de todo o material produzido. 

3.4. Não está contemplada no objeto desta concorrência a divulgação de publicidade oficial, 

assim entendida a publicação de documentos e informações determinadas por força de lei ou 

regulamento veiculada via Diário Oficial. 

3.5. Os serviços de concepção e criação das ações de publicidade não poderão ser objeto de 

subcontratação, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93. As demais ações poderão ser 

subcontratadas a critério e sob supervisão da agência contratada. Para essa subcontratação, 

a contratada deverá apresentar na FAPEC a lista de fornecedores, a ser validada pela 

Assessoria de Comunicação desta Fundação, de três opções de produção para cada peça ou 

atividade sugerida. 

3.6. A Contratada não divulgará nada sem a anuência do Departamento de Comunicação da 

FAPEC.   

3.7 A contratada deverá apresentar relatório do alcance de pessoas de cada publicação a cada 

15 dias.  

4. DA PROPOSTA TÉCNICA  

4.1 A agência de comunicação deverá apresentar um PLANO DE MÍDIA, sob a forma de texto, 

tabelas, gráficos e/ou planilhas, contendo as seguintes ações e veiculações: 

a) produção de Backdrop; (mínimo 03 unidades – tamanho 4x4m) 

b) Outdoors (Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova 

Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas); (mínimo 10 unidades – tamanho 9x3m) 

c) Jingle institucional com a mote da campanha do Vestibular “SOU UFMS”; 

d) Impressão de flyer e folder; (mínimo 5000 cada –4x4 cores) 

e) panfletagem e adesivagem; 

f) inserção da campanha em um Shopping da Cidade de Campo Grande, com público diário 

de no mínimo 2.000 (duas) mil pessoas;  

g) produção de boneco de papel; (mínimo 03 unidades) 

h) produção de peças de sinalização: faixas e painéis; e 

i) veiculação de Spot para rádios (em todo estado) e pelo menos em uma de nível nacional. 

4.2. A empresa contratada deverá apresentar a estratégia e as táticas de mídia 

recomendadas, além da simulação do plano de distribuição, no qual identificará todas as 

peças e ou materiais destinados à veiculação, exposição ou distribuição.   

 NO PLANO DEVE CONTER:  

a) todas as peças e material que integrarem a campanha; 



b) Os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos de 

divulgação, separadamente por meios; 

c) Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção e ou na execução técnica de 

cada peça destinada a veículos de divulgação; 

d) As quantidades a serem produzidas de cada peça e ou material de não mídia; 

e) Os valores (absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça e ou material de 

não mídia; 

f) Os valores (absolutos e percentuais) alocados na distribuição de cada peça e ou material 

de não mídia. 

4.2.1. Devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços 

de fornecedores. 

4.3. A contratada deverá apresentar os seguintes anexos: quadro resumo da distribuição da 

verba disponível; 

4.4.   Quando da elaboração da simulação do plano de mídia, bem como em qualquer outro 

custo apresentado na proposta técnica, as licitantes deverão utilizar os valores cheios, sem 

desconto, das tabelas adequadas ao serviço em questão, sem considerar os percentuais que 

serão ofertados nas respectivas propostas de preço.  

4.5. As quantidades de cada peça de não mídia, bem como, a produção dos itens, podem ser 

eventualmente alteradas para o devido ajusto do Plano de Mídia e execução do mesmo.  4.5.1. 

As alterações e ajustes serão realizados com a anuência do Departamento de Comunicação 

da FAPEC.   

5. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

5.1. O valor global estimado para gastos com os serviços objeto da concorrência é de 

R$80.000,00 (oitenta mil reais). 

 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

6.1. A proposta deverá ser entregue em papel timbrado da empresa, e deverá conter 

assinatura do responsável.   

6.2. O preço total seja superior ao estimado para a contratação, será desclassificado 

no julgamento da proposta. 

6.3  A proposta deverá ser enviada por meio e-mail compras@fapec.org, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do Termo de referência 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Promover o fornecimento do(s) materiais/serviços/produtos dentro dos parâmetros 

e rotinas estabelecidas. 

7.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa; 

7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 

7.4. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 

fornecimento do(s) materiais/serviços/produtos e prestar os esclarecimentos cabíveis; 

mailto:compras@fapec.org


7.5. A CONTRATADA estará obrigada a disponibilizar quaisquer outros equipamentos que se 

fizerem necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

 

8.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por intermédio de Ordem Bancária, emitida 

no prazo de até 15 (quinze) dias, contado do envio da nota, compreendido nesse 

período a fase de ateste da Nota Fiscal/fatura - a qual conterá o endereço, o CNPJ, os 

números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa e a descrição clara do objeto - 

em moeda corrente nacional, de acordo com as condições constantes na proposta da empresa 

e aceitas pela CONTRATANTE. 

8.1.1. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer 

constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a 

Fundação de Apoio à pesquisa, ao Ensino e à Cultura, CNPJ n. 15.513.690/0001-50. 

8.2. Forma de Pagamento:  

 50% na primeira entrega dos relatórios de execução; e 

 50% na divulgação de inscritos do Processo Seletivo do Vestibular, com previsão para 

acontecer em 10 de novembro de 2018. 

8.3. A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, 

aceita e atestada pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA. 

 

9. FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização dos(a) serviços e materiais será exercida pelo Departamento de 

Comunicação da FAPEC, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem na aquisição, de 

tudo dando ciência à CONTRATADA, como também sustar, recusar, mandar entregar ou 

devolver quaisquer materiais, que não estejam de acordo com as normas, especificações e 

técnicas usuais. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior. A ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

9.3. Quaisquer exigências da fiscalização deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA. 

9.4. A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA 

das responsabilidades previstas no Contrato. 

 

Campo Grande – M.S, Data do T.R.  

 
 

 

 



 

Nome do coordenador/gestor/elaborador do T.R. 

Coordenador  

 

 

 

 


