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AVISO 2 – CONCORRÊNCIA 1/2018
Na Minuta Contratual, na CLÁUSULA DÉCIMA, onde se lê:
“10.2.1 A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos
de autor e conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de cessão e
condicionará a contratação ao estabelecimento, no ato de cessão, orçamento ou contrato,
de cláusulas em que o fornecedor dos bens e dos serviços especializados garanta a cessão
pelo prazo definido pela CONTRATANTE, em cada caso, e se declare ciente e de acordo
com as condições estabelecidas nos subitens 10.2.1.1 e 110.2.1.1 Na reutilização de peças
por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual a ser pago pela CONTRATANTE
em relação ao valor original dos direitos patrimoniais de autor e conexos será de no
máximo XX% (por extenso por cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o
percentual 10.2.1.1.1 O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como
parâmetros básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no máximo,
a variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) Coluna 7, publicado pela
Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, ocorrida no período, ou por
outro índice que o venha a substituir, desde que decorrido pelo menos um ano da cessão
original dos direitos. O percentual máximo será obtido pela regra de três simples.
<percentual recomendado: 50%>.”
Leia-se:
“10.2.1
A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos
direitos de autor e conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de cessão e
condicionará a contratação ao estabelecimento, no ato de cessão, orçamento ou contrato, de
cláusulas em que o fornecedor dos bens e dos serviços especializados garanta a cessão pelo
prazo definido pela CONTRATANTE, em cada caso, e se declare ciente e de acordo com
as condições estabelecidas nos subitens 10.2.1.1 e 10.2.2.
10.2.1.1
Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o
percentual a ser pago pela CONTRATANTE em relação ao valor original dos direitos
patrimoniais de autor e conexos será de no máximo 50% (cinquenta por cento). Para a
reutilização por períodos inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três
simples.”
Onde se lê:
“10.2.2 Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual
em relação ao valor original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas a essas
peças, a ser pago pela CONTRATANTE aos detentores dos direitos patrimoniais de autor
e conexos dessas obras, será de no máximo XX% (por extenso por cento). Para a
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reutilização por períodos inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três
simples. <percentual recomendado: 50%>.”
Leia-se:
“10.2.2Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual
em relação ao valor original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas a essas
peças, a ser pago pela CONTRATANTE aos detentores dos direitos patrimoniais de autor e
conexos dessas obras, será de no máximo 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização
por períodos inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três simples.”
Na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, onde se lê:
“11.1.2 O gestor ou fiscal deste contrato somente atestará os documentos para pagamento
quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.”
Leia-se:
“11.1.2
O fiscal deste contrato somente atestará os documentos para pagamento
quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.”
Onde se lê:
“b2) Mídia Digital Out Off Home: relatório de exibição, fornecido pela empresa que
veiculou a peça, ou por empresa de checagem contratada, de que devem constar fotos por
amostragem de no mínimo XX% (por extenso por cento) dos monitores/displays
programados, identificação do local da veiculação, quantidade de inserções, nome da
campanha, período de veiculação, datado e assinado, acompanhado de declaração de
execução, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa que
realizou a veiculação, da qual devem constar pelo menos, nome empresarial e CNPJ da
empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração; <percentual
recomendado: 20%>.”
Leia-se:
“b2) Mídia Digital Out Off Home: relatório de exibição, fornecido pela empresa que
veiculou a peça, ou por empresa de checagem contratada, de que devem constar fotos por
amostragem de no mínimo 20% (vinte por cento) dos monitores/displays programados,
identificação do local da veiculação, quantidade de inserções, nome da campanha, período
de veiculação, datado e assinado, acompanhado de declaração de execução, sob as penas
do art. 299 do Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa que realizou a veiculação, da
qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da empresa, nome completo,
CPF e assinatura do responsável pela declaração;”
Onde se lê:
“b3.1) Além disso, deverá ser encaminhada filmagem de aproximadamente 01 (um)
minuto, de pelo menos XX% (por extenso por cento) do total de veículos de divulgação
contratados. O vídeo deve conter imagens dos veículos de som, onde seja possível
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identificar nome da campanha, áudio da peça veiculada e local popular que comprove a
cidade onde foi realizada a veiculação; <percentual recomendado: 30%>.”
Leia-se:
“b3.1) Além disso, deverá ser encaminhada filmagem de aproximadamente 01 (um)
minuto, de pelo menos 30% (trinta por cento) do total de veículos de divulgação
contratados. O vídeo deve conter imagens dos veículos de som, onde seja possível
identificar nome da campanha, áudio da peça veiculada e local popular que comprove a
cidade onde foi realizada a veiculação;”
Onde se lê:
“11.10.1 A CONTRATADA informará à CONTRATANTE os pagamentos efetuados a
fornecedores de bens e de serviços especializados e a veículos de divulgação a cada ordem
bancária de pagamento emitida pela CONTRATANTE e encaminhará relatório até o
número ordinal por extenso dia de cada mês com a consolidação dos pagamentos efetuados
no mês imediatamente anterior. <prazo recomendado: décimo dia de cada mês>.”
Leia-se:
“11.10.1
A CONTRATADA informará à CONTRATANTE os pagamentos efetuados
a fornecedores de bens e de serviços especializados e a veículos de divulgação a cada
ordem bancária de pagamento emitida pela CONTRATANTE e encaminhará relatório até
o décimo dia de cada mês dia de cada mês com a consolidação dos pagamentos efetuados
no mês imediatamente anterior.”
Onde se lê:
“11.10 Cabe à CONTRATADA efetuar os pagamentos a fornecedores de bens e de
serviços especializados e a veículos de divulgação em até XX (por extenso) dias após o
recebimento da ordem bancária da CONTRATANTE, pela agência bancária pagadora.
<prazo de pagamento recomendado: 10 dias>”
Leia-se:
“11.10
Cabe à CONTRATADA efetuar os pagamentos a fornecedores de bens e de
serviços especializados e a veículos de divulgação em até 10 (dez) dias após o recebimento
da ordem bancária da CONTRATANTE, pela agência bancária pagadora.”
Na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, onde se lê:
“12.1 A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
contados a partir da data de assinatura deste contrato, prestará garantia de cumprimento das
obrigações contratuais, no valor correspondente a XX% (por extenso por cento) do valor
estimado para a execução dos serviços, conforme disposto no subitem 4.1 deste contrato.
<o percentual sobre o valor estimado não pode ser superior a 5%>.”
Leia-se:
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“12.1
A CONTRATADA, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de
assinatura deste contrato, prestará garantia de cumprimento das obrigações contratuais, no
valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a execução dos serviços,
conforme disposto no subitem 4.1 deste contrato.”
Onde se lê:
“b) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência deste contrato,
acrescido de XX (por extenso) dias para apuração de eventual inadimplemento da
CONTRATADA – ocorrido durante a vigência contratual – e para a comunicação da
expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro à instituição emitente, observados os
prazos prescricionais pertinentes; <acréscimo recomendado: 90 dias>”
Leia-se:
“b) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência deste contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias para apuração de eventual inadimplemento da
CONTRATADA – ocorrido durante a vigência contratual – e para a comunicação da
expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro à instituição emitente, observados os
prazos prescricionais pertinentes;”

Onde se lê:
b) ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de
XX (por extenso) dias para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA –
ocorrido durante a vigência contratual – e para a comunicação do inadimplemento à
instituição financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes; <acréscimo
recomendado: 90 dias>.
Leia-se:
“b) ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido
de 90 (noventa) dias para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA –
ocorrido durante a vigência contratual – e para a comunicação do inadimplemento à
instituição financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes;”
Onde se lê:
“12.10 Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de
qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a
CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de XX (por
extenso) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da CONTRATANTE.
<prazo máximo recomendado: 10 dias úteis>
12.11 Se houver acréscimo ao valor deste contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a
complementação da garantia no prazo máximo XX (por extenso) dias úteis, contados da
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data do recebimento da notificação da CONTRATANTE. <prazo máximo recomendado:
10 dias úteis>
12.12 Na hipótese de prorrogação deste contrato, a CONTRATANTE exigirá nova
garantia, escolhida pela CONTRATADA entre as modalidades previstas na Lei nº
8.666/1993.
12.13 O documento de constituição da nova garantia deverá ser entregue à
CONTRATANTE no prazo máximo de XX (por extenso) dias, contados da data de
assinatura do respectivo termo aditivo. <prazo máximo recomendado: 15 dias úteis>
12.14 A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA,
no prazo de XX (por extenso) dias após o término do prazo de vigência deste contrato,
mediante certificação, por seu gestor ou fiscal, de que os serviços foram realizados a
contento e desde tenham sido cumpridas todas as obrigações aqui assumidas.”
Leia-se:
“12.10 Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de
qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a
CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da CONTRATANTE.
12.11Se houver acréscimo ao valor deste contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a
complementação da garantia no prazo máximo 10 (dez) dias úteis, contados da data do
recebimento da notificação da CONTRATANTE.
12.12Na hipótese de prorrogação deste contrato, a CONTRATANTE exigirá nova
garantia, escolhida pela CONTRATADA entre as modalidades previstas na Lei nº
8.666/1993.
12.13O documento de constituição da nova garantia deverá ser entregue à
CONTRATANTE no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura do
respectivo termo aditivo.
12.14 A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA,
no prazo de 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência deste contrato, mediante
certificação, por seu fiscal, de que os serviços foram realizados a contento e desde tenham
sido cumpridas todas as obrigações aqui assumidas.”

NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, onde se lê:
“13.4.1 O atraso sujeitará a CONTRATADA à multa de:
I - XX% (por extenso por cento) por dia de atraso na entrega de material ou
execução de serviço, a contar do primeiro dia útil da respectiva data fixada,
até o limite de 30 (trinta) dias úteis, calculada sobre o valor correspondente
à obrigação não cumprida; <percentual recomendado: 0,33% >
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II - XX% (por extenso por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execução de serviço, a contar do primeiro dia útil da respectiva data
fixada, calculada sobre o valor correspondente à obrigação não cumprida,
em caráter excepcional, se houve justificativa plausível, a juízo da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias. <percentual
recomendado: 0,65%>
13.4.2 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega de
material ou execução de serviço poderá caracterizar a inexecução total
deste contrato, a juízo da CONTRATANTE.
13.4.3 A CONTRATADA estará sujeita à multa compensatória de:
I - XX% (por extenso por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal
correspondente ao material ou ao serviço em que tenha ocorrida a falta,
quando caracterizada a inexecução parcial ou a execução insatisfatória
deste contrato; <percentual recomendado: 1%>
II - XX% (por extenso por cento), calculada sobre o valor que reste
executar deste contrato ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste
executar, o que for menor, pela: <percentual recomendado: 1%>
a) inexecução total deste contrato;
b) pela interrupção da execução deste contrato, sem prévia autorização da
CONTRATANTE.
III - XX% (por extenso por cento) do valor deste contrato ou do valor da
dotação orçamentária, o que for menor, por dia de atraso, observado o
máximo de XX% (por extenso por cento) pela recusa injustificada em
apresentar a garantia prevista no subitem 12.1 deste contrato; <percentual
recomendado: 0,07%>. <percentual máximo recomendado: 2%>
IV - até XX% (por extenso por cento) sobre o valor que reste executar deste
contrato ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o
que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual,
respeitado o acima disposto neste subitem. <percentual recomendado:
1%>”
Leia-se:
“13.4.1

O atraso sujeitará a CONTRATADA à multa de:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execução de serviço, a contar do primeiro dia útil da respectiva
data fixada, até o limite de 30 (trinta) dias úteis, calculada sobre o valor
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correspondente à obrigação não cumprida;
II – 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega de material ou execução de serviço, a contar do primeiro dia útil da
respectiva data fixada, calculada sobre o valor correspondente à obrigação
não cumprida, em caráter excepcional, se houve justificativa plausível, a
juízo da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias.
13.4.2 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega de material ou
execução de serviço poderá caracterizar a inexecução total deste contrato, a juízo da
CONTRATANTE.
13.4.3 A CONTRATADA estará sujeita à multa compensatória de:
I - 1% (um por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal correspondente ao material ou
ao serviço em que tenha ocorrida a falta, quando caracterizada a inexecução parcial ou a
execução insatisfatória deste contrato.
II - 1% (um por cento), calculada sobre o valor que reste executar deste contrato ou sobre o
valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pela:
a) inexecução total deste contrato;
b) pela interrupção da execução deste contrato, sem prévia autorização da
CONTRATANTE.
III – 0,07% (sete centésimo por cento) do valor deste contrato ou do valor da dotação
orçamentária, o que for menor, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por
cento) pela recusa injustificada em apresentar a garantia prevista no subitem 12.1 deste
contrato;
IV - até 1% (um por cento) sobre o valor que reste executar deste contrato ou sobre o valor
da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de
qualquer cláusula contratual, respeitado o acima disposto neste subitem.”
Onde se lê:
“13.10.1 O valor das multas deverá ser recolhido no prazo máximo de XX (por extenso)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
CONTRATANTE. <prazo máximo recomendado: 10 dias corridos>”
Leia-se:
“13.10.1
O valor das multas deverá ser recolhido no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
CONTRATANTE.”
Nas cláusulas DÉCIMA QUINTA cláusula DÉCIMA NONA, onde se lê:
1.1
“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA:
1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
1.2
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
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subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
1.3
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, nos termos
do Parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas à expensas da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA OBSERVÂNCIA À PORTARIA Nº 409, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2016 E ATUALIZAÇÕES.
Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de observar, no que couber, para a boa
execução da avença, às disposições contidas na Portaria nº 409, de 21 de dezembro de
2016, expedida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
O Foro do presente CONTRATO é o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília/DF,
para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente instrumento contratual.
E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, para todos os fins
de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.”
Leia-se:
“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1
A CONTRATADA guiar-se-á pelo Código de Ética dos profissionais de
propaganda e pelas normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade que esteja
de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e demais leis vigentes, a moral e os
bons costumes.
15.2
É vedada a utilização, na execução dos serviços prestados pela
CONTRATADA, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança na CONTRATANTE, nos termos do art. 7º do Decreto nº
7.203/2010.
15.3
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato e
de seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União, a suas expensas, na forma
prevista no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.
15.4
Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos
previstos em outras leis, os constantes da Lei nº 8.666/1993, que a CONTRATADA aceita
e a eles se submete.
15.5
A omissão ou tolerância das partes – em exigir o estrito cumprimento das
disposições deste contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente – não constituirá
novação ou renúncia nem lhes afetará o direito de, a qualquer tempo, exigirem o fiel
cumprimento do avençado.
15.6
As informações sobre a execução deste contrato, com os nomes dos
fornecedores de bens e de serviços especializados e dos veículos de divulgação, serão
publicadas no sítio da CONTRATANTE na internet.
15.6.1
As informações sobre valores pagos pelos bens e serviços especializados
contratados serão divulgadas pelos totais destinados para cada tipo de fornecedor e para
cada meio de comunicação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1
As questões decorrentes da execução deste contrato que não puderem ser
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Juízo da Justiça Federal,
Seção Judiciária do Distrito Federal.
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E, por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias.”
25 de outubro de 2018.
MARCELO GUERREIRO CALDAS
Presidente da Comissão Especial de Licitação

