
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

PROCESSO L1CITATÓRIO N.o 50/2016
EDITAL DE L1CITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO N° 001/2016,

Tipo: TÉCNICA E PREÇO

o CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA • CONTER, por

intermédio da Comissão Permanente de Licitações/CPL, instituída pela Portaria

CONTER nO22, de 08 de março de 2.016, na sua condição de Autarquia Pública

Federal com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e

financeira, que por delegação do poder público exerce o serviço de fiscalização do

profissional das Técnicas Radiológicas, instituído por meio da Lei n° 7.394/85, sediado

em Brasília-DF, localizado no SRTVN QD 702 - Bloco "P" - Sala 2062 - Ed Brasília

Rádio Center, inscrito no CNPJ sob o n° 03.635.323/0001-40, torna público a

realização de LICITAÇÃO na modalidade TOMADA DE PREÇO (art. 22, 11,S 2 ° da Lei

n.o 8.666/93) com julgamento do tipo Técnica e Preço, para a prestação dos serviços

especificados no objeto deste Edital, cujos envelopes de Habilitação e Proposta de

Preço deverão ser entregues em Seção Pública às 14h do dia 09/12/2016 na sede do

CONTER. O processo licitatório e a execução do contrato se regerão pelas disposições

contidas na Lei nO 8.666/93, Decretos Regulamentadores e alterações posteriores,

mediante as cláusulas e condições descritas no presente TOMADA DE PREÇO, que

integrarão o contrato.

1. OBJETO.

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

comunicação integrada que compreende: comunicação publicitária, design gráfico e

comunicação digital, compreendendo o conjunto de atividades envolvidas no estudo, no

planejamento, na conceituação, na concepção, na criação e na execução dos trabalhos

de comunicação da CONTRATANTE:
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a) desenvolver material gráfico para apoio às atividades realizadas pelo CONTER, por

meio de diagramação de jornais, revistas e da criação de identidade visual de produtos

e eventos, sinais identificadores, placas e sistemas de sinalização, cartazes, folderes,

banners, entre outras peças gráficas;

b) diagramar textos de livros, revistas cientificas, cartilhas educativas, em páginas com

e sem ilustrações ou imagens, criar capas e contracapas e ilustrações ou imagens

personalizadas para livros, revistas e outras publicações do CONTER.

Obs. Os serviços previstos neste edital não abrangem as atividades de promoção, de

patrocínio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a

realização de eventos festivos de qualquer natureza; a descrição do objeto foi

elaborada com auxilio da Assessoria de Comunicação/CONTER, através do

Memorando nO020/2016.

1.1.1. Para a prestação dos serviços será contratada empresa em comunicação

integrada que compreende: comunicação publicitária, design gráfico e comunicação

digital, compreendendo o conjunto de atividades envolvidas no estudo, no

planejamento, na conceituação, na concepção.

1.1.2. A empresa não poderá subcontratar outra empresa de comunicação para a

execução de serviços previstos no subitem 1.1, nos termos do art. 72 da Lei nO

8.666/93.

1.2. DISCRIMINAÇÃO DO SERViÇO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.2.1. DESIGN DE LAYOUTS IMPRESSOS

1.2.1.1 BRANDING - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E ESTRATÉGIAS

CRIAÇÃO DE CAMPANHAS DE DISSEMINAÇÃO DA MARCA

É um modelo de gestão que coloca a marca no centro das questões organizacionais. É

um processo continuo de construção de cultura e gerenciamento de todos os pontos de
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contato com o público alvo e todos os públicos, em sintonia com a essência e os

principais valores da marca.

1.2.1.2 PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL

Papel Timbrado, cartões de visita, diagramação de editoração eletrônica da revista do

conter, projeto gráfico revista, flayer, filipeta, folder, logotipos, envelopes, blocos,

certificados, evento único, blimp, bolsa, mochila, boné, chapéu, caneca, copo, caneta,

canivete, chaveiro, cinzeiro, guardanapo, guarda-sol, lápis, leque , mouse pad, pen

drive, régua, relógio de parede, convite, cartaz, cartão postal, totém, troféu, medalha,

estampa camiseta, livro, uniformes, sacola, criação publicitária, mascote, crachá

(Iayout), crachá (implementação de dados variáveis - por unidade) e envelope saco ou

ofício (com faca de corte)

1.2.1.3. MARCAS PROMOCIONAIS

Produto: Desenho da marca nas versões em cores e monocromática. Obs.: a) O

formato do arquivo entregue deverá ser vetorial. b) O designer deve fornecer os

arquivos da fonte utilizada, quando for royalty free. Caso seja uma fonte comercial, o

cliente deverá adquiri-Ia para uso.

c) caso necessária a produção de manual de identidade visual, este será orçado

separadamente.

1.2.1.4. PAPELARIA INSTITUCIONAL - PEÇAS DE PAPELARIA INSTITUCIONAL

Os valores desta seção são referentes ao design de peças individuais (Iayout + arte

final). Geralmente são aplicados descontos no valor total do conjunto de peças gráficas

no caso de aplicação na mesma Identidade visual.

1.2.1.5. SINALIZAÇÃO

O projeto de sinalização percorre as seguintes etapas de trabalho: a) mapeamento:

estudo e levantamento de dados do ambiente, fluxo I comportamento das pessoas,
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necessidades e expectativas da empresa; b) criação de identidade visual: definições

estéticas, definição de cores, tipografia, necessidades funcionais e formais das peças

gráficas;

Supervisão de Produção, Placa de Obra, Placa Indicativa (Por Unidade), Placa de

Setor (Por Unidade), Pictograma (Por Unidade), Totem (Informativo ou Direcional - Por

Unidade), Carro de Passeio, Caminhão, 6nibus, Motocicleta e Veiculo Utilitário.

1.2.1.6 - MíDIA INTERNA E EXTERNA

Adesivo Para Elevador (Porta E Parte Interna, 9.2. Adesivo Para Janela 980 - 1.960

9.3. Adesivo Para Porta, Backdrop, Backbus , Banner, Blimp, Busdoor, Empena, Faixa

de Rua, Letreiro / Testeira, Lixeira, Luminoso (Teto De Táxi), Outdoor , Painel Back-

Light E Front-Ligh, Ponto de 6nibus, Ponto de Táxi, Púlpito e Sidebus.

1.2.1.7. EDITORIAL (CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO)

Capa simples, capa para coleção, livro de arte, projeto gráfico, editoração e finalização.

1.2.1.8. EDITORIAL (DIVERSOS)

Layout de Cinta Para Livros, Diagramação Para Outros Idiomas 70% Do Valor Do

Trabalho, Gráficos Simples, Gráficos Complexos, Emendas de Texto - Até A Segunda

Revisão Incluída Na Diagramação Emendas de Texto - A Partir Terceira Revisão, Livro

Com Textos, Gráficos E Figuras, Organograma / Fluxograma - Por Unidade, Revista,

Jornal e Jornal Informativo, Tabelas Simples, Tabelas Complexas, Retoque /

Tratamento de Imagem, Scanner de Imagem - Alta, 11.8. Livro Com Textos, Gráficos e

Figuras, Organograma / Fluxograma, Revista, Jornal E Jornal Informativo

1.2.1.9. ILUSTRAÇÃO

Ilustração Publicitária, Personagem / Mascote, Estampa Para Camiseta

1.2.2. DESIGN DE LAYOUTS PARA WEB
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1.2.2.1. WEB

Avatar, banner, capa para redes sociais, convite, Eletrônico, full banner, half banner,

half page, large Rectangle, leaderboard, medium banner, newsletter, Pop-under, pop-

up, post, rectangle, skycraper, square, Pop-up, super banner, template para e-mail

marketing, Vertical banner e wide skycraper - por peça.

1.2.2.2. MIDIAS INTERATIVAS - PROJETO GRÁFICO

APP - Aplicativo para dispositivos móveis. Trata-se do design gráfico para softwares

com funcionalidades e complexidades especificas.

1.2.2.3. E-BOOK

Trata-se de livros e revistas para smatphones e tabletes, montados em softwares de

editoração eletrônica, tendo como resultado aplicativos (APP)a serem distribuidos

pelas tradicionais lojas de aplicativos on-Iine.

1.2.2.4. E-PUB

Tipo de e-book com layout fluido para texto corrido - apropriado para e-readers,

smartphones e tablets - preferencialmente para obras com poucas imagens além da

capa.

1.2.2.5. E-PUB DE LAYOUT FIXO

É uma variação do formato ePUB dedicado para leitura no aplicativo iBooks, da Apple.

2. JUSTIFICATIVA
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2.1. A fim de cumprir com sua missão institucional e a sua visibilidade junto à

sociedade, o CONTER promoverá ações de comunicação integrada. Portanto faz- se

necessário a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

comunicação publicitária, design gráfico e comunicação digital, uma empresa de

publicidade para prestar os serviços para o Conselho Nacional de Técnicos em

Radiologia.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta

dos recursos Orçamentários do CONTER, elemento de despesa:

6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Juridica.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1 - Com base nas cotações previas realizadas para obtenção do valor máximo

praticado no mercado e nas disponibilidades orçamentárias deste Conselho fica

estipulado preço máximo de R$ 9.050,00 (nove mil, e cinquenta reais), incluidos os

impostos e taxas incidentes, inclusive despesas com transporte, hospedagem, seguros,

licenças e registros, e quaisquer outras despesas que, direta ou indiretamente incidam

no objeto.

5. LOCAL E CONDiÇÕES DE EXECUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

5.1 - Os serviços serão desenvolvidos nas instalações da CONTRATANTE, que deverá

providenciar a infraestrutura necessária para a execução, conforme a demanda e

deliberações gerais da Diretoria Executiva do CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS

EM RADIOLOGIA.
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5.1.1. A juízo do CONTER, os serviços poderão ser executados na sede da

CONTRATADA.

5.2. Os serviços complementares objeto do presente projeto básico serão executados

de acordo com o previsto nos documentos que fazem parte da presente contratação.

5.3. Qualquer alteração na programação e/ou nos padrões de execução dos serviços,

quando proposta pelos licitantes vencedores, deverá ser feita por escrito e só será

executada se for previamente analisada e aprovada, também por escrito, pelo

CONTER.

5.4. O CONTER fornecerá as informações indispensáveis à execução dos serviços,

cabendo ao licitante vencedor complementar os dados e possuir pessoal técnico

necessário e equipamentos apropriados à perfeita realização dos trabalhos.

5.5. O início para a execução dos serviços será a partir da assinatura do Contrato

6. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA compromete-se a:

6.1.1. Dispor de meios suficientes para o atendimento do objeto deste Projeto Básico,

independente de motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço,

demissão e outros análogos;

6.1.2. Facilitar a fiscalização do CONTER ou de qualquer outra entidade, pública ou

privada, a que a CONTRATADA deva obediência ou esteja subordinado, no

cumprimento de normas legais ou daquelas estabelecidas neste Edital;

6.1.3. A CONTRATADA informará ao CONTER qualquer inspeção realizada e de que

não tenha participado;

6.1.4. Prestar os serviços com eficiência, competência e diligência, obedecendo ao

disposto no Contrato;
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6.1.5. Comunicar, por escrito, ao CONTER quaisquer problemas relacionados à

execução do contrato;

6.1.6. Ressarcir eventuais prejuizos causados ao CONTER ou a terceiros provocados

por ineficiência, imperícia ou negligência cometida, mesmo que por seus empregados

ou prepostos, na execução do Contrato;

6.1.7. Responsabilizar-se pelo custo dos meios necessários a execução do objeto

desta descrição, utilizando-se de infraestrutura e recursos próprios;

6.1.8. Responsabilizar-se em reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às

suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato, sob pena de aplicação de

sanções administrativas previstas na Lei nO8.666/93;

6.2. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem

devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os

mesmos não terão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

6.2.1. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicação desta licitação, bem como das retenções previstas na Instrução Normativa

da Receita Federal n° 1.234/201248 e outras normas legais inerentes ao assunto;

6.2.2. Executar, conforme prazos estabelecidos nos itens 1 e 1.2 do Projeto Básico, os

serviços solicitados. Em ocasiões excepcionais, solicitações podem ser feitas com o

prazo de apenas 1 (um) dia útil;

6.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pelo

CONTRATANTE;

6.2.4. A contratada deverá fornecer na entrega do produto ou serviço, de forma

organizada, todo o material produzido para o contratante (arquivos editáveis,

tipografias, etc.).
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7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do

licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu

credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de

identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para

manifestar-se durante a sessão.

7.1.1. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.

7.1.2. Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto

ou contrato social, ou mediante instrumento de procuração público ou particular

7.2. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de

credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém

impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.

8. DAS CONDiÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

8.1. Conhecer as condições estipuladas neste Edital e apresentar a documentação

exigida.

8.2. Não serão admitidas, na LICITAÇÃO, pessoas fisicas ou juridicas reunidas em

consórcio.

8.3. Não poderá participar da LICITAÇÃO quem estiver sob falência, concordata,

concurso de credores, dissolução, haja sido suspenso de licitar pelo Conselho, ou

tenha sido declarado inidôneo por qualquer Órgão Público.

9. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EXIGIDA
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9.1. Contrato Social ou equivalente, com a última alteração, se houver;

9.2. Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ); RG ; CPF

9.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital,

conforme o caso, do domicílio ou sede da LICITANTE;

9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Municipal e Distrital,

conforme o caso, do domicílio ou sede da LICITANTE.;

9.5. Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela

Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa da Divida Ativa da União expedida

pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

9.6. Certidão Negativa de Débito com o FGTS;

9.7. Certidão Negativa de Débito com o INSS;

9.8. Certidão Negativa de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

(Acrescido pela Lei nO12.440/2011);

9.9. Declaração de que a licitante não possui menores de dezoito anos realizando

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos realizando

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. (Lei nO

9.854, de 27 de outubro de 1999);

9.10. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

9.11. As cópias de todos os documentos aqui solicitados deverão estar autenticadas.

Na impossibilidade de se autenticar, a empresa LICITANTE poderá trazer originais para

confronto e autenticação por servidor do CONSELHO, antes do início da reunião de

abertura previsto no presente Edital ou no momento da abertura dos envelopes.
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9.12. Declaração que até a presente data não foi declarada inidônea por qualquer

ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal,

Estadual, Municipal e no Distrito Federal.

10. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

E EQUIPARADOS.

10.1. No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será

observado o disposto na Lei Complementar na 123, de 14 de dezembro de 2006,

notadamente os seus arts. 42 a 49.

10.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á

nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,

instituído pela Lei Complementar na 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial

quanto ao seu Art. 30, observando-se a inocorrência de quaisquer dos impedimentos do

S 40 do mesmo artigo.

10.1.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igualou

inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil) reais EPP & ME 360.000,00

(trezentos e sessenta mil reais) em conformidade com as disposições do Art. 34 da Lei

na 11.488/2007 e do Art. 30, S 40, VI da Lei Complementar na 123/2006, a sociedade

cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar na 123,

de 14 de dezembro de 2006, ás Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

10.1.3. A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos

pelo Art. 30 da Lei Complementar na 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido

pela Lei Complementar na 123, de 14 de dezembro de 2006, ás microempresas e

empresas de pequeno porte.
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10.2. A fruição dos benefícios Iicitatórios determinados pela Lei Complementar nO

123/2006 independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou

equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

10.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no Art. 3° da Lei

Complementar nO123/2006, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do S 4° do

artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os

requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte

ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos

Arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nO6.204, de 5 de

setembro de 2007).

10.3.1. A declaração acima exigida deverá ser entregue juntamente com a

documentação de habilitação.

10.3.2. O licitante que não apresentar a declaração prevista no item 5.3 não poderá

usufrui do tratamento privilegiado consagrado na Lei Complementar nO123/2006.

11. DA PROPOSTA TÉCNICA E PREÇO

11.1. As propostas técnicas deverão ser apresentadas sem rasuras, acondicionada em

invólucros lacrados, conforme critérios estabelecidos no Item 3 do ANEXO I - Projeto

Básico.

11.2. As propostas técnicas serão dirigidas ao Presidente da Comissão Permanente de

Licitação - CPL e deverão conter, sob pena de desclassificação, os seguintes

requisitos:

11.2.1. O número desta licitação, a razão social da licitante, endereço, CEP, telefone e

CNPJ;
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11.2.2. A apresentação da proposta implica total e plena aceitação, por parte da

empresa LICITANTE, de todas as condições estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇO

- tipo Técnica e Preço.

11.2.3. AVALlAÇAO DA PROPOSTA TÉCNICA

A proposta técnica da licitante levará em conta a análise de portfólio e dos atestados de

capacidade técnica. A avaliação será feita pela Assessoria de Comunicação do

(CONTER - Jónathas e Romário), conforme os critérios abaixo:

Obs.: Entende-se por portfólio a coleção de trabalhos já realizados pela empresa ou

profissional, com foco nos objetivos do Conselho.

11.2.4. Critérios de avaliação do portfólio:

11.2.5. Materiais gráficos: apresentação visual (estética); Clareza na transmissão da

mensagem; Criatividade; Qualidade das imagens; Visibilidade e leitura do conteúdo.

O portfólio deverá ser apresentado em formato original impresso, obedecendo aos

padrões de cada produto. Não serão aceitos portfólios que contenham apenas a

imagem em versão reduzida do objeto avaliado, a exceção do Backdrop.

11.2.6. Atestado de capacidade técnica

A empresa LICITANTE deverá comprovar, por meio de declaração, certidão ou

atestado emitido por pessoas de direito público ou privado, ter realizado serviços

similares aos exigidos nos termos deste edital. Entende-se como serviço similar aquele

que engloba, no mínimo, os serviços descritos neste projeto básico. Os atestados

deverão ser redigidos em papel timbrado do cliente, assinado pelo representante legal,
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com os dados de contato para eventual verificação. A apresentação é obrigatória,

observando-se o disposto no item 3.4 do presente anexo I.

11.2.7 Apresentação e pontuação do Portfólio

A licitante deverá apresentar portfólio dividido em 3 (três) partes, que será pontuado

conforme especificado a seguir:

A - Kit Eventos - itens de um mesmo evento (máximo de 14 pontos):

01 Crachá (até 1 ponto);

01 Certificado (até 2 pontos);

01 Pasta desenvolvida para o evento (até 3 pontos);

01 Cartaz (até 2 pontos);

01 Backd rop (até 2 pontos).

01 Camiseta, bolsas, chaveiros e bonés (até 4 pontos)

Obs: No caso do backdrop, será aceita foto da peça instalada no local do evento.

B - Peças Gráficas (máximo de 14 pontos):

01 Revista (até 7 pontos);

01 Cartaz (até 3 Pontos);

01 Cartilha (até 4 pontos);

Obs: A licitante deverá apresentar as peças originais.
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c -Design de Layouts para Web (máximo de 20 pontos):

04 (quatro) banners referentes a duas ações ou campanhas distintas com objetivo de

mobilização de uma categoria e/ou fração da sociedade. A licitante deve apresentar

máximo de 2 (dois) banners por campanha/ação. (até 10 pontos cada campanha/ação).

11.2.8. As partes "A", "8" e "C" do porlfólio deverão ser apresentadas de forma

impressa.

11.2.9. Apresentação e pontuação de Atestado de Capacidade Técnica

Os atestados de capacidade técnica serão referentes às partes "A", "8" e "C" do

porlfólio. A licitante poderá apresentar até 4 (quatro) atestados de capacidade técnica,

dentre os quais 2 (dois) são obrigatórios. Cada atestado valerá no máximo 5 pontos.

11.2.10. Cada parte (A, 8 e C) poderá receber a pontuação mínimo de 10 pontos. A

pontuação total será de 68 pontos no total.

Ex. de soma:

A + 8 + C + Atestado de Capacidade=

14 + 14+ 20 + 20= 68

11.2.11. Pontuação Máxima da Proposta

A proposta técnica terá a pontuação máxima de X pontos, conforme especificado nos

itens 3.3 e 3.4. A pontuação será utilizada para o cálculo do índice técnico.

SRTVNI70Z, BI. P, Salas 2.060/2.062 - Ed. Brasllia Rádio Center - Brasllla/DF - CEP 70719-900 - Telefax (OXX 61) 3326 9374

e-maU:conter@conter.gov.brhomepage: www.conter.gov.br

mailto:conter@conter.gov.brhomepage:
http://www.conter.gov.br


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

11.2.12. Calculo do índice Técnico

o indice técnico será alcançado pela formula:

IT = TPT/MPT, Sendo:

IT = índice Técnico da Proposta Técnica em exame.

TPT = Total da Pontuação Técnica obtida pela proposta em exame.

MPT = Maior Pontuação Técnica obtida entre todas as propostas técnicas

apresentadas.

11.2.13 A proposta que não atingir o Indice Técnico igual

décimos), será considerada tecnicamente insuficiente

desclassificada do certame.

11.2.14. PROPOSTA DE PREÇO

ou superior a 0,7 (sete

e consequentemente

11.2.14.1. A Proposta deverá ser impressa em papel timbrado da empresa contendo a

Razão Social, CNPJ e Endereço Completo, rubricada em todas as páginas, datada e

assinada na última página pelo responsável legal da empresa.

11.2.14.2. Preço

Informar o preço total do objeto. O valor da proposta será dado pela soma de todos os

itens.

11.2.15. Cálculo do indice de Preço

O índice de preço será calculado pela fórmula:

IP = MVPPNPP

Sendo:
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IP = índice da Proposta de Preço em exame.

MVPP = Menor Valor da Proposta de Preço obtida entre todas as propostas

apresentadas.

VPP = Valor da Proposta de Preço em exame.

11.2.16 AVALlAÇAO FINAL

11.2.17. A avaliação final das Propostas "Técnica" e "De Preços", em conformidade

com os dados estabelecidos neste Projeto Básico, será obtido conforme segue:

11.2.18 Será atribuído como fator de ponderação, peso 6 (seis) para o valor do índice

Técnico (IT) e 4 (quatro) para o valor do índice de Preço (IP);

11.2.19. A Avaliação Final (AF) de cada proponente será o resultado do somatório dos

produto do índice Técnico (IT) e do lndice de Preço (IP), calculado de acordo com a

fórmula abaixo:

AF = (IT x 6) + (IP x 4)

11.2.20. Concluídas as fases de valoração e avaliação das Propostas "Técnica" e "De

Preços", as licitantes serão classificadas em ordem decrescente de Avaliação Final

(AF) obtida.

11.2.21 Será considerada como licitante vencedora aquela que obtiver a maior

Avaliação Final (AF).

12. DA PROPOSTA DE PREÇO

12.1. A carta de apresentação da Proposta de Preço será redigida na língua

portuguesa, em 2 (duas) vias, nela constando o preço do objeto aqui descrito, sem
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emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas e assinadas pela LICITANTE, conforme

descrito no item 4 do ANEXO I - Projeto Básico.

12.2. O preço ofertado será em moeda nacional, declarando-se a inclusão de todas as

despesas, tais como: impostos, taxas, dentre outras de responsabilidade da

LICITANTE.

12.3. Entender-se-á incluida nos preços apresentados qualquer despesa de

responsabilidade da LICITANTE que não tenha sido indicada.

12.4. Na proposta constará as condições em que serão fornecidos os serviços objeto

desta LICITAÇÃO.

12.5. A validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de

sua abertura.

12.6. A proposta conterá a razão social da LICITANTE, endereço completo, nome e

código do banco e da agência, bem como número da conta corrente.

12.7. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências desta TOMADA

DE PREÇO, ou que apresentar preços excessivos, ou manifestamente inexequiveis, ou

ainda, aquelas que não respeitarem o percentual estabelecido no inciso 11, parágrafo

1°, alínea "a", do art. 48, da Lei de Licitações.

12.8. A apresentação da proposta implica total e plena aceitação, por parte da empresa

licitante, de todas as condições aqui estabelecidas, bem como de todo o conteúdo da

presente TOMADA DE PREÇO.

12.9. Após a efetiva prestação dos serviços, o LICITANTE emitirá Nota Fiscal de

prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva do mesmo o recolhimento

da totalidade dos tributos federais, com a devida dedução do IRPJ retido na fonte, bem

como os impostos sobre serviços de qualquer natureza, recolhidos aos cofres do

Governo do Distrito Federal, relativo ao objeto do licitado.
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13. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no local, data e horário

estabelecidos no item 1 desta TOMADA DE PREÇO, abrirá os trabalhos, chamando à

mesa os representantes dos licitantes presentes para a entrega dos envelopes e

invólucros e declarará encerrado o prazo para recebimento.

13.2. Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação e as propostas

técnica e de preço em envelopes individuais e opacos, fechados e lacrados,

identificando-os com as letras "A", "8" e "C", respectivamente. Cada envelope deverá

ser etiquetado conforme a seguir:

ENVELOPE "A" DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICSO EM RADIOLOGIA - CONTER

TOMADA DE PREÇO N° 001/2016

NOME E CNPJ DA EMPRESA

ENVELOPE "B" PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICSO EM RADIOLOGIA - CONTER

TOMADA DE PREÇO N° 001/2016

NOME E CNPJ DA EMPRESA

ENVELOPE "C" PROPOSTA TÉCNICA

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICSO EM RADIOLOGIA - CONTER

TOMADA DE PREÇO N° 001/2016

NOME E CNPJ DA EMPRESA
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13.2.1. Os envelopes A, B e C, contendo respectivamente a DOCUMENTAÇÃO,

PROPOSTA DE PREÇOS E PROPOSTA TÉCNICA serão rubricados pelos membros

da Comissão e representantes credenciados das empresas LICITANTES presentes á

reunião.

13.3. Os envelopes poderão ser entregues pessoalmente á sede do CONSELHO,

somente até a data e horário estabelecidos no item 1.1.

13.4. Nas sessões públicas, a LICITANTE poderá se fazer representar por

procuradores devidamente credenciados em instrumento público firmado pelo seu

representante legal, a quem será conferido amplos poderes para representá-Ia em

todos os atos e termos da LICITAÇÃO.

13.5. A Comissão de Licitação procederá, primeiramente, á abertura do envelope "A",

referente á Documentação, cujos documentos serão a seguir conferidos e rubricados

pelos seus membros e representantes credenciados dos licitantes presentes, decidindo

pela habilitação ou não dos licitantes, facultando- se a estes o exame dos mesmos.

13.6. A CPL devolverá os envelopes aos concorrentes inabilitados, contendo as

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.

13.7. Após a fase de habilitação, proceder-se-á á abertura dos envelopes referentes á

Proposta de Preço dos licitantes habilitados, sendo feita a avaliação e classificação

destas propostas de acordo com os critérios identificados neste Edital e seus anexos.

13.8. Uma vez classificadas as propostas de preços, proceder-se-á á abertura das

propostas técnicas dos licitantes que tenham atendido ás condições estabelecidas

neste Edital.

13.8.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação, o certame poderá ser

suspenso para que seja feita a análise dos documentos apresentados na proposta

técnica das licitantes.
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13.9. Para efeito de aferição da proposta mais vantajosa, a Comissão de Licitação

utilizará como critério para julgamento das propostas técnica e de preço apresentadas

pelas LICITANTES, o disposto nos itens 3 e 4 do ANEXO 1-Projeto Básico.

13.10. A avaliação final das Propostas "Técnica" e "De Preços" será realizada conforme

item 5 do ANEXO I - Projeto Básico.

13.11. Após o encerramento dos trabalhos, elaborar-se-á Ata circunstanciada, que

deverá ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas

LICITANTES presentes.

14 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1- A adjudicação e homologação do objeto da presente licitação se darão através de

ato da Presidente do CONTER, conforme os termos contidos na Ata elaborada pela

Comissão Permanente de Licitação/CPL;

14.2 - Homologado o certame, a vencedora será notificada correspondência (AR) ou

correio eletrônico (e-mail institucional), a critério da Administração, para que a empresa

compareça para assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar:

a) no caso de correspondência a contar da data de recebimento do AR pelo

destinatário.

b) no caso de correio eletrônico a contar da data do envio de e-mail.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento do objeto da Licitação processar-se-á conforme o serviço realizado,

mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas correspondentes de acordo com
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as demais eXlgencias administrativas em vigor, sendo indispensável, para sua

realização, o aceite e a inspeção da autoridade competente.

15.2 - Os pagamentos á licitante que vier a ser CONTRATADA para a execução do

objeto desta licitação serão feitos nos termos abaixo:

15.2.1 - Os valores contratados sujeitam-se às seguintes regras:

15.2.1.1 - Estão incluídos no preço dos serviços todos os custos dos serviços inclusive

impostos diretos e indiretos, taxas, lucro, reserva técnica, obrigações trabalhistas e

previdenciárias, transporte e garantia dos equipamentos e seguros acidentes ou outros

que venham a incidir sobre o objeto do Contrato;

15.2.1.2 - O preço dos serviços será mantido inalterado durante a vigência do contrato;

15.2.1.3 - Para efeito de cobranças dos valores contratuais, a CONTRATADA deverá

encaminhar Nota Fiscal, correspondentes aos serviços efetivamente prestados;

15.2.1.3.1 - A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal, exclusivamente, o

faturamento detalhado correspondente ao objeto desta licitação, com especificação

clara e precisa de cada item. Havendo erro ou circunstância que impeça a liquidação

da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente

até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será

reiniciado após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal,

não acarretando qualquer õnus para o CONTRATANTE.

15.2.1.4 - O CONTRATANTE não se obriga a efetuar pagamentos antecipados.

15.2.1.5 - O pagamento será realizado por meio de boleto bancário/depósito bancário.
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15.2.1.6 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência

de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou

inadimplência contratual;

15.2.1.7 - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do

Contrato.

15.2.1.8 - Qualquer atraso ocorrido ou erro na apresentação da Nota Fiscal, ou dos

documentos exigidos como condição para pagamento, por parte da CONTRATADA,

importará na prorrogação do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

15.2.1.9 - Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas

quanto à exatidão ou documentação, o CONTRATANTE poderá pagar apenas a

parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório

emitido pela Coordenação Financeira, ressalvado o direito da CONTRATADA de

reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas

(nestes casos o CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do

recebimento, para efetuar a análise e o pagamento).

15.2.1.10 - Nenhum pagamento realizado pelo CONTRATANTE isentará a

CONTRATADA das responsabilidades contratuais.

15.2.1.11 - Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, quando

do pagamento, conforme na Instrução Normativa RBF nO1.234, de 11 de janeiro de

2012.

16. DOS RECURSOS
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16.1. É admissivel recurso nas fases previstas nesta licitação, no prazo de 05 (cinco)

dias úteis a contar da data da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos previstos

no artigo 109, I e li, da Lei nO8.666/93.

16.2. Os recursos serão dirigidos ao Presidente do Conselho, por intermédio do

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua

decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo devidamente

informados para apreciação e decisão do Presidente do CONSELHO.

16.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.

17. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

17.1. Qualquer impugnação relativa a este Edital de Licitação será protocolada até 2

(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas.

17.2. Caberá recurso e terá efeito suspensivo, os relativos ao julgamento das propostas

e de habilitação, facultando à comissão atribuir efeito suspensivo aos demais.

17.3. A impugnação feita tempestivamente pela LICITANTE não a impedirá de

participar do processo licitatório, até decisão final a ela pertinente.

17.4. O CONSELHO convocará oficialmente a LICITANTE vencedora, durante a

validade de sua proposta, para no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do

recebimento da notificação, que será feita mediante oficio e transmitido via fax, e-mail

ou ofício, para assinar o Contrato, sob pena de, não o fazendo, ser caracterizado o

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades

estabelecidas no presente Edital.

17.5. É facultado ao CONSELHO, quando o convocado não assinar o Contrato ou

recusar-se a retirá-lo nas condições estabelecidas, convocar as licitantes

remanescentes na ordem de classificação, atualizando-se os preços monetariamente,
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ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no presente

instrumento.

17.6. Durante a sessão, não será permitido o uso de celulares, tabletes ou notebooks,

pelos licitantes.

18. DAS PENALIDADES

18.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas ou pelo

descumprimento de condições estabelecidas no presente Edital ou em seu anexo, ou

quando realizadas de modo defeituoso e prejudicial aos interesses do Conselho

Nacional de Técnicos em Radiologia, a licitante vencedora ficará sujeita às sanções

previstas nos art. 86 a 88 da Lei n.o 8.666/93.

18.2 - À licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos

legais serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

18.2.1 - ADVERTÊNCIA

18.2.1.1 - MULTA:

a) 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, quando o adjudicatário,

injustificadamente, recusar-se a assiná-lo, dentro do prazo estabelecido pela

Administração;

b) 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, após decorridos 15 (quinze)

dias de atraso sem justa causa, ficando caracterizado o descumprimento da obrigação

assumida, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei e neste Edital.
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18.2.1.2 - SUSPENSÃO do direito de participar de licitações e de contratar com o

CONTER pelo prazo de 12 (doze) meses, se dentro de 30 (trinta) dias a licitante for

responsável pelo cancelamento total ou parcial da execução dos serviços do objeto do

referido edital, e por maiores prazos, limitados a 24 (vinte e quatro) meses, quando a

inadimplência acarretar graves prejuizos à Administração.

18.2.1.3 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE quando a empresa, sem justa causa,

não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de

má-fé, a juizo do CONTER, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração

pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base

na alínea anterior.

18.3 - Caso a adjudicatária se recuse a assinar o contrato no prazo fixado, sem motivo

justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

18.4. As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser

aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis,

inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nO8.078/90).

19. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

19.1. A presente LICITAÇÃO poderá ser revogada por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ser anulada por

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito

devidamente fundamentado.
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19.2. A data de abertura da presente LICITAÇÃO poderá ser transferida para outro dia

e horário, mediante prévio aviso aos licitantes.

19.3. A anulação da presente LICITAÇÃO, por motivo de ilegalidade, não gera

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto na Lei nO8.666/93.

19.4. Existindo qualquer modificação no Edital, será feita nova divulgação, pela mesma

forma que se deu este texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas, fato este que será

consignado em ata.

19.5. A nulidade da presente LICITAÇÃO induz a do Contrato, ressalvado o disposto na

Lei nO8.666/93.

20. REAJUSTE

20.1 - O preço pelo qual será aportado o objeto da presente licitação será reajustado a

cada 12 (doze) meses com base no IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, no caso de

renovação do contrato.

21 - DISPOSiÇÕES FINAIS

21.1. A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante examinado

cuidadosamente este Edital e seus anexos, e se inteirado de todos os seus detalhes e

com eles haver concordado.

21.2. O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA não admitirá

declarações, posteriores à abertura das propostas, de desconhecimento de fatos, no

todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o julgamento das propostas ou a

adjudicação à licitante vencedora.
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21.3. É facultada à Comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria

constar originariamente da proposta.

21.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o CONSELHO

NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA a licitante que não o fizer até o terceiro

dia útil que anteceder o recebimento dos envelopes. Não impugnado o ato

convocatório, preclui toda a matéria nele constante.

21.5. Qualquer pedido de informação, esclarecimento e questionamentos sobre o

presente Edital deverá ser encaminhado por escrito e contra recibo à Comissão de

Licitação do CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, situado no

SRTVN1702, Bloco P, Sala 2.062 - Edifício Brasília Rádio Center - Brasília/DF - Cepo

70.719-900, telefax (61) 3326-9374/3051-6500 - e-mail: cpl@conter.gov.br, até 3 (três)

dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes.

21.6. Fica assegurado ao CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

o direito de transferir ou cancelar no todo ou em parte, a presente licitação, antes da

assinatura do contrato, sem que em decorrência de qualquer dessas medidas tenham

as participantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer

natureza.

21.7. O foro de Brasília, Distrito Federal, será o competente para dirimir as questões

oriundas desta licitação e da relação jurídica dela decorrente.

21.8. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação do

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA.
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22-ANEXOS

22.1 - Fazem parte do presente edital, de forma indissociável, os seguintes anexos:

Anexo I - Projeto básico.

Anexo 11 - Modelo de Declaração da Condição de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte.

Anexo 111- Modelo de Declaração da Condição de Empregabilidade de Menores.

Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar.

Anexo V - Modelo de Declaração de Conhecimento das Especificações do Objeto a ser

prestado.

Anexo VI - Modelo de Declaração de Pleno conhecimento dos dispositivos contidos na

Instrução Normativa nO1.234, de 11 de janeiro de 2012.

Anexo VII - Minuta de contrato.

Brasília/DF, 09 de novembro de 2016.

Ana Paula jar Nery Azevedo
Presidente CPL
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ANEXO I

PROCESSO L1CITATÓRIO N.o 50/2016

TOMADA DE PREÇO N° 001/2016

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

comunicação integrada que compreende: comunicação publicitária, design gráfico e

comunicação digital, compreendendo o conjunto de atividades envolvidas no estudo, no

planejamento, na conceituação, na concepção, na criação e na execução dos trabalhos

de comunicação da CONTRATANTE:

a) desenvolver material gráfico para apoio às atividades realizadas pelo CONTER, por

meio de diagramação de jornais, revistas e da criação de identidade visual de produtos

e eventos, sinais identificadores, placas e sistemas de sinalização, cartazes, folderes,

banners, entre outras peças gráficas;

b) diagramar textos de livros, revistas científicas, cartilhas educativas, em páginas com

e sem ilustrações ou imagens, criar capas e contracapas e ilustrações ou imagens

personalizadas para livros, revistas e outras publicações do CONTER.

Obs. Os serviços previstos neste edital não abrangem as atividades de promoção, de

patrocinio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a

realização de eventos festivos de qualquer natureza; a descrição do objeto foi

elaborada com auxilio da Assessoria de Comunicação/CONTER, através do

Memorando nO020/2016.

1.1.1. Para a prestação dos serviços será contratada empresa em comunicação

integrada que compreende: comunicação publicitária, design gráfico e comunicação
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digital, compreendendo o conjunto de atividades envolvidas no estudo, no

planejamento, na conceituação, na concepção.

1.1.2. A empresa não poderá subcontratar outra empresa de comunicação para a

execução de serviços previstos no subitem 1.1, nos termos do art. 72 da Lei nO

8.666/93.

1.2. DISCRIMINAÇÃO DO SERViÇO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.2.1. DESIGN DE LAYOUTS IMPRESSOS

1.2.1.1 BRANDING - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E ESTRATÉGIAS

CRIAÇÃO DE CAMPANHAS DE DISSEMINAÇÃO DA MARCA

É um modelo de gestão que coloca a marca no centro das questões organizacionais. É

um processo contínuo de construção de cultura e gerenciamento de todos os pontos de

contato com o público alvo e todos os públicos, em sintonia com a essência e os

principais valores da marca.

1.2.1.2 PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL

Papel Timbrado, cartões de visita, diagramação de editoração eletrônica da revista do

conter, projeto gráfico revista, flayer, filipeta, folder, logotipos, envelopes, blocos,

certificados, evento único, blimp, bolsa, mochila, boné, chapéu, caneca, copo, caneta,

canivete, chaveiro, cinzeiro, guardanapo, guarda-sol, lápis, leque , mouse pad, pen

drive, régua, relógio de parede, convite, cartaz, cartão postal, totém, troféu, medalha,

estampa camiseta, livro, uniformes, sacola, criação publicitária, mascote, crachá

(Iayout), crachá (implementação de dados variáveis - por unidade) e envelope saco ou

oficio (com faca de corte)
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1.2.1.3. MARCAS PROMOCIONAIS

Produto: Desenho da marca nas versões em cores e monocromática. Obs.: a) O

formato do arquivo entregue deverá ser vetorial. b) O designer deve fornecer os

arquivos da fonte utilizada, quando for royalty free. Caso seja uma fonte comercial, o

cliente deverá adquiri-Ia para uso.

c) caso necessária a produção de manual de identidade visual, este será orçado
separadamente.

1.2.1.4. PAPELARIA INSTITUCIONAL - PEÇAS DE PAPELARIA INSTITUCIONAL

Os valores desta seção são referentes ao design de peças individuais (Iayout + arte

final). Geralmente são aplicados descontos no valor total do conjunto de peças gráficas

no caso de aplicação na mesma Identidade visual.

1.2.1.5. SINALIZAÇÃO

O projeto de sinalização percorre as seguintes etapas de trabalho: a) mapeamento:

estudo e levantamento de dados do ambiente, fluxo / comportamento das pessoas,

necessidades e expectativas da empresa; b) criação de identidade visual: definições

estéticas, definição de cores, tipografia, necessidades funcionais e formais das peças

gráficas;

Supervisão de Produção, Placa de Obra, Placa Indicativa (Por Unidade), Placa de

Setor (Por Unidade), Pictograma (Por Unidade), Totem (Informativo ou Direcional - Por

Unidade), Carro de Passeio, Caminhão, 6nibus, Motocicleta e Veículo Utilitário.

1.2.1.6 - MíDIA INTERNA E EXTERNA

Adesivo Para Elevador (Porta E Parte Interna, 9.2. Adesivo Para Janela 980 - 1.960

9.3. Adesivo Para Porta, Backdrop, Backbus , Banner, Blimp, Busdoor, Empena, Faixa
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de Rua, Letreiro / Testeira, Lixeira, Luminoso (Teto De Táxi), Outdoor , Painel Back-

Light E Front-Ligh, Ponto de 6nibus, Ponto de Táxi, Púlpito e Sidebus.

1.2.1.7. EDITORIAL (CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO)

Capa simples, capa para coleção, livro de arte, projeto gráfico, editoração e finalização.

1.2.1.8. EDITORIAL (DIVERSOS)

Layout de Cinta Para Livros, Diagramação Para Outros Idiomas 70% Do Valor Do

Trabalho, Gráficos Simples, Gráficos Complexos, Emendas de Texto - Até A Segunda

Revisão Incluida Na Diagramação Emendas de Texto - A Partir Terceira Revisão, Livro

Com Textos, Gráficos E Figuras, Organograma / Fluxograma - Por Unidade, Revista,

Jornal e Jornal Informativo, Tabelas Simples, Tabelas Complexas, Retoque /

Tratamento de Imagem, Scanner de Imagem - Alta, 11.8. Livro Com Textos, Gráficos e

Figuras, Organograma / Fluxograma, Revista, Jornal E Jornal Informativo

1.2.1.9. ILUSTRAÇÃO

Ilustração Publicitária, Personagem / Mascote, Estampa Para Camiseta

1.2.2. DESIGN DE LAYOUTS PARA WEB

1.2.2.1. WEB

Avatar, banner, capa para redes sociais, convite, Eletrônico, full banner, half banner,

half page, large Rectangle, leaderboard, medium banner, newsletter, Pop-under, pop-
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up, post, rectangle, skycraper, square, Pop-up, super banner, template para e-mail

marketing, Vertical banner e wide skycraper - por peça.

1.2.2.2. MiDIAS INTERATIVAS - PROJETO GRÁFICO

APP - Aplicativo para dispositivos móveis. Trata-se do design gráfico para softwares

com funcionalidades e complexidades específicas.

1.2.2.3. E-BOOK

Trata-se de livros e revistas para smatphones e tabletes, montados em softwares de

editoração eletrônica, tendo como resultado aplicativos (APP)a serem distribuídos

pelas tradicionais lojas de aplicativos on-line.

1.2.2.4. E-PUB

Tipo de e-book com layout fluido para texto corrido - apropriado para e-readers,

smartphones e tablets - preferencialmente para obras com poucas imagens além da

capa.

1.2.2.5. E-PUB DE LAYOUT FIXO

É uma variação do formato ePUB dedicado para leitura no aplicativo iBooks, da Apple.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A fim de cumprir com sua missão institucional e a sua visibilidade junto à

sociedade, o CONTER promoverá ações de comunicação integrada. Portanto faz- se

necessário a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
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comunicação publicitária, design gráfico e comunicação digital para prestar os serviços

para o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia no ano de 2016.

3. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

A proposta técnica da licitante levará em conta a análise de portfólio e dos atestados de

capacidade técnica. A avaliação será feita pela Assessoria de Comunicação do

(CONTER - Jónathas e Romário), conforme os critérios abaixo:

Obs.: Entende-se por portfólio a coleção de trabalhos já realizados pela empresa ou

profissional, com foco nos objetivos do Conselho.

3.1. Critérios de avaliação do portfólio:

3.1.1. Materiais gráficos: apresentação visual (estética); Clareza na transmissão da

mensagem; Criatividade; Qualidade das imagens; Visibilidade e leitura do conteúdo.

O portfólio deverá ser apresentado em formato original impresso, obedecendo aos

padrões de cada produto. Não serão aceitos portfólios que contenham apenas a

imagem em versão reduzida do objeto avaliado, a exceção do Backdrop.

3.2. Atestado de capacidade técnica

A empresa LICITANTE deverá comprovar, por meio de declaração, certidão ou

atestado emitido por pessoas de direito público ou privado, ter realizado serviços

similares aos exigidos nos termos deste edital. Entende-se como serviço similar aquele

que engloba, no mínimo, os serviços descritos neste projeto básico. Os atestados

deverão ser redigidos em papel timbrado do cliente, assinado pelo representante legal,
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com os dados de contato para eventual verificação. A apresentação é obrigatória,

observando-se o disposto no item 3.4 do presente anexo I.

3.3. Apresentação e pontuação do Portfólio

A licitante deverá apresentar portfólio dividido em 3 (três) partes, que será pontuado

conforme especificado a seguir:

A - Kit Eventos - itens de um mesmo evento (máximo de 14 pontos):

01 Crachá (até 1 ponto);

01 Certificado (até 2 pontos);

01 Pasta desenvolvida para o evento (até 3 pontos);

01 Cartaz (até 4 pontos);

01 Backd rop (até 4 pontos).

01 Camiseta, bolsas, chaveiros e bonés (até 4 pontos)

Obs: No caso do backdrop, será aceita foto da peça instalada no local do evento.

B - Peças Gráficas (máximo de 14 pontos):

01 Revista (até 7 pontos);

01 Cartaz (até 3 Pontos);

01 Cartilha (até 4 pontos);

Obs: A licitante deverá apresentar as peças originais.
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c -Design de Layouts para Web (máximo de 20 pontos):

04 (quatro) banners referentes a duas ações ou campanhas distintas com objetivo de

mobilização de uma categoria e/ou fração da sociedade. A licitante deve apresentar

máximo de 2 (dois) banners por campanha/ação. (até 10 pontos cada campanha/ação).

3.3.1. As partes "A", "B" e "C" do portfólio deverão ser apresentadas de forma impressa.

3.4. Apresentação e pontuação de Atestado de Capacidade Técnica

Os atestados de capacidade técnica serão referentes ás partes "A", "B" e "C" do

portfólio. A licitante poderá apresentar até 4 (quatro) atestados de capacidade técnica,

dentre os quais 2 (dois) são obrigatórios. Cada atestado valerá no máximo 5 pontos.

3.4.1. Cada parte (A, B e C) poderá receber a pontuação máxima de 10 pontos. A

pontuação total será de 42 pontos no total.

3.5. Pontuação Máxima da Proposta

A proposta técnica terá a pontuação máxima de X pontos, conforme especificado nos

itens 3.3 e 3.4. A pontuação será utilizada para o cálculo do indice técnico.

3.5.1. Calculo do Indice Técnico

O indice técnico será alcançado pela formula:

IT = TPT/MPT, Sendo:

IT = índice Técnico da Proposta Técnica em exame.
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TPT = Total da Pontuação Técnica obtida pela proposta em exame.

MPT = Maior Pontuação Técnica obtida entre todas as propostas técnicas

apresentadas.

3.5.2 A proposta que não atingir o Indice Técnico igualou superior a 0,7 (sete

décimos), será considerada tecnicamente insuficiente e consequentemente

desclassificada do certame.

4. PROPOSTA DE PREÇO

4.1. A Proposta deverá ser impressa em papel timbrado da empresa contendo a Razão

Social, CNPJ e Endereço Completo, rubricada em todas as páginas, datada e assinada

na última página pelo responsável legal da empresa.

5. AVALIAÇÃO FINAL

5.1. A avaliação final das Propostas "Técnica" e "De Preços", em conformidade com os

dados estabelecidos neste Projeto Básico, será obtido conforme segue:

5.2. Será atribuído como fator de ponderação, peso 6 (seis) para o valor do índice

Técnico (IT) e 4 (quatro) para o valor do índice de Preço (IP);

5.3. A Avaliação Final (AF) de cada proponente será o resultado do somatório dos

produto do índice Técnico (IT) e do índice de Preço (IP), calculado de acordo com a

fórmula abaixo:

AF = (IT x 6) + (IP x 4)
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5.4. Concluídas as fases de valoração e avaliação das Propostas "Técnica" e "De

Preços", as licitantes serão classificadas em ordem decrescente de Avaliação Final

(AF) obtida.

5.5. Será considerada como licitante vencedora aquela que obtiver a maior Avaliação

Final (AF).

6. Direito de propriedade

As artes adquiridas mediante a execução do contrato serão de propriedade do

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, devendo a empresa contratada

fornecê-Ias, na entrega do produto ou serviço, de forma organizada, em formatos

editáveis junto com tipografias utilizadas etc.

6.1. Fica reservado o direito de a contratada incluir este projeto em seu portfólio e

utilizá-lo para sua própria divulgação, em quaisquer meios impressos ou digitais, a

partir da celebração do contrato.

6.2. Todas as propostas de arte enviadas deverão ser acompanhadas de defesa

objetiva sobre a criação realizada.

6.3. A critério do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia poderá ser solicitada

reuniões presenciais para passagem de briefing das peças a serem realizadas.

7. DOS SERViÇOS

7.1. PROGRAMAÇÃO VISUAL

7.1.1. Peças Gráficas para promoção de eventos (sob demanda);

7.1.2. Criação de imagens para divulgação da revista em mídias sociais, tais como

chamadas para a revista Contato online (sob demanda);

~~Ter?--- ...._--
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8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão á conta

dos recursos Orçamentários do CONTER, elemento de despesa:

6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Juridica.

9. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA PARA CONTRATAÇÃO

Com base nas cotações prévias realizadas para obtenção do valor máximo praticado

no mercado e nas disponibilidades orçamentárias deste Conselho, fica estipulado preço

máximo de R$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais).

10. REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por Preço Global.

11. PRAZO

O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, para execução de todos os serviços

especificados no objeto contratual, nos termos da lei nO8.666/1993.

12. LOCAL E CONDiÇÕES DE EXECUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

12.1 - Os serviços serão desenvolvidos nas instalações da CONTRATANTE, que

deverá providenciar a infraestrutura necessária para a execução, conforme a demanda

e deliberações gerais da Diretoria Executiva do CONSELHO NACIONAL DE

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA.
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12.1.1. A juízo do CONTER, os serviços poderão ser executados na sede da

CONTRATADA.

12.2. Os serviços complementares objeto do presente projeto básico serão executados

de acordo com o previsto nos documentos que fazem parte da presente contratação.

12.3. Qualquer alteração na programação e/ou nos padrões de execução dos serviços,

quando proposta pelos licitantes vencedores, deverá ser feita por escrito e só será

executada se for previamente analisada e aprovada, também por escrito, pelo

CONTER.

12.4. O CONTER fornecerá as informações indispensáveis à execução dos serviços,

cabendo ao licitante vencedor complementar os dados e possuir pessoal técnico

necessário e equipamentos apropriados à perfeita realização dos trabalhos.

12.5. O início para a execução dos serviços será a partir da assinatura do Contrato

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento do objeto da Licitação processar-se-á conforme o serviço realizado,

mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas correspondentes de acordo com

as demais exigências administrativas em vigor, sendo indispensável, para sua

realização, o aceite e a inspeção da autoridade competente.

13.2 - Os pagamentos à licitante que vier a ser CONTRATADA para a execução do

objeto desta licitação serão feitos nos termos abaixo:

13.2.1 - Os valores contratados sujeitam-se às seguintes regras:
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13.2.1.1 - Estão incluidos no preço dos serviços todos os custos dos serviços inclusive

impostos diretos e indiretos, taxas, lucro, reserva técnica, obrigações trabalhistas e

previdenciárias, transporte e garantia dos equipamentos e seguros acidentes ou outros

que venham a incidir sobre o objeto do Contrato;

13.2.1.2 - O preço dos serviços será mantido inalterado durante a vigência do contrato;

13.2.1.3 - Para efeito de cobranças dos valores contratuais, a CONTRATADA deverá

encaminhar Nota Fiscal, correspondentes aos serviços efetivamente prestados;

13.2.1.3.1 - A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal, exclusivamente, o

faturamento detalhado correspondente ao objeto desta licitação, com especificação

clara e precisa de cada item. Havendo erro ou circunstância que impeça a liquidação

da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente

até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será

reiniciado após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal,

não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

13.2.1.4 - O CONTRATANTE não se obriga a efetuar pagamentos antecipados.

13.2.1.5 - O pagamento será realizado por meio de boleto bancário/depósito bancário.

13.2.1.6 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência

de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou

inadimplência contratual;

13.2.1.7 - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do

Contrato.
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13.2.1.8 - Qualquer atraso ocorrido ou erro na apresentação da Nota Fiscal, ou dos

documentos exigidos como condição para pagamento, por parte da CONTRATADA,

importará na prorrogação do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

13.2.1.9 - Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas

quanto à exatidão ou documentação, o CONTRATANTE poderá pagar apenas a

parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório

emitido pela Coordenação Financeira, ressalvado o direito da CONTRATADA de

reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas

(nestes casos o CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do

recebimento, para efetuar a análise e o pagamento).

13.2.1.10 - Nenhum pagamento realizado pelo CONTRATANTE isentará a

CONTRATADA das responsabilidades contratuais.

13.2.1.11 - Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, quando

do pagamento, conforme na Instrução Normativa RBF nO 1.234, de 11 de janeiro de

2012.
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ANEXO 11

MODELO DECLARAÇÃO DA CONDiÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

AO

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIN CONTER

COMISSÃO PERMANENTE DE L1CITAÇOES

Ref. Licitação Tomada de Preço nO_/2016

(NOME E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA LICITANTE), por seu

representante legal firmatário, para fins de direito e participação no edital do presente

certame Iicitatório, declara, sob as penas da Lei, de que é (MICROEMPRESA ou

EMPRESA DE PEQUENO PORTE), estando efetivamente registrada sob tal condição

perante o órgão de competência federal, tendo interesse, por decorrência em valer-se

das prerrogativas de tratamento diferenciado previstas no capítulo V da Lei

Complementar nO123/2006, declarando ainda, não haver nenhum dos impedimentos

previstos do S4° do Artigo 3° do referido diploma legal, que afete suas condições de

enquadramento em tal condição.

Local e data

Assinatura
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ANEXO 111

MODELO DECLARAÇAO DA CONDIÇAO DE EMPREGABILlDADE DE MENORES

AO

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA! CONTER

COMISsAo PERMANENTE DE L1CITAÇOES

Ref. Licitação Tomada de Preço nO_/2016

(NOME E QUALlFICAÇAo COMPLETA DA EMPRESA LICITANTE), por seu

representante legal firmatário, para fins de direito e participação no edital do presente

certame licitatório, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nO8.666,

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nO9.854, de 27 de outubro de 1999, que

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

( ) Ressalva: emprega menores de 16 anos na condição de aprendiz.

Local e data

Assinatura

~
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ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

AO

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA! CONTER

COMISSÃO PERMANENTE DE L1CITAÇOES

Ref. Licitação Tomada de Preço nO_/2016

(NOME E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA LICITANTE), por seu

representante legal firmatário, para fins de direito e participação no edital do presente

certame Iicitatório, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, não foi

declarada inidônea para licitar e contatar com a Administração Pública, bem como, que

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente

da obrigatoriedade de comunicar e declarar a incidência de ocorrências posteriores.

Local e data

Assinatura

~
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CI~NCIA QUANTO AO OBJETO A SER

FORNECIDO/PRESTADO E SUAS ESPECIFICAÇOES E CONDIÇOES

AO

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA! CONTER

COMISSÃO PERMANENTE DE L1CITAÇOES

Ref. Licitação Tomada de Preço nO_/2016

(NOME E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA LICITANTE), por seu

representante legal firmatário, para fins de participação no edital do presente certame

licitatório, declara que tomou conhecimento e está ciente das condições e requisitos

técnicos para execução do objeto a ser contratado, consoante o exposto no edital e no

memorial descritivo que o integra.

Local e data

Assinatura

~~-':~E:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS

CONTIDOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1.234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012

AO

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIN CONTER

COMISSÃO PERMANENTE DE L1CITAÇOES

Ref. Licitação Tomada de Preço nO_/2016

(NOME E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA LICITANTE), por seu

representante legal firmatário, para fins de direito e participação no edital do presente

certame licitatório, declara estar ciente do que consta o disposto na Instrução

Normativa nO 1.234, de 1° de janeiro de 2012, da secretaria da Receita Federal,

Publicada no Dou de 12 de janeiro de 2012.

Local e data

Assinatura
~.
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA

AO
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA! CONTER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Ref. Licitação nO _/2016

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de comunicação
integrada que compreende: comunicação publicitária, design gráfico e comunicação
digital, compreendendo o conjunto de atividades envolvidas no estudo, no
planejamento, na conceituação, na concepção, na criação e na execução dos trabalhos
de comunicação, conforme condições estabelecidas no Projeto Básico, Anexo I, deste
Edital.

ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR MENSAL VALOR ANUAL

Único
Comunicação publicitária, design
gráfico e comunicação digital.
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO CONTER nO 50/2016

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO, N° 001/2016 tipo técnica e preço

CONTRATO DE EMPRESA PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DOS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO, LOCALIZADOS NA SEDE
DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA E A EMPRESA XXXXX.

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços profissionais que celebram
entre si o CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. CONTER, pessoa
juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nO03.635.323/0001-40 com sede no
SRTVN, Quadra 702, Edifício. Brasilia Rádio Center, Sala nO 2.062, Brasilia, Distrito
Federal, representado por sua Conselheira-Presidente, TR. Valdelice Teodoro, ora
denominado CONTRATANTE;e XXXX, empresa com sede XXX, inscrita no CNPJ sob o n°
XXX, ora denominada CONTRATADO;têm entre si certo e ajustado o presente contrato, o
qual se regerá pelas disposições contídas na Lei n.o 8.666/93 e suas alterações, e
mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
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1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

comunicação integrada que compreende: comunicação publicitária, design gráfico e

comunicação digital, compreendendo o conjunto de atividades envolvidas no estudo, no

planejamento, na conceituação, na concepção, na criação e na execução dos trabalhos

de comunicação da CONTRATANTE:

a) desenvolver material gráfico para apoio às atividades realizadas pelo CONTER, por

meio de diagramação de jornais, revistas e da criação de identidade visual de produtos

e eventos, sinais identificadores, placas e sistemas de sinalização, cartazes, folderes,

banners, entre outras peças gráficas;

b) diagramar textos de livros, revistas cientificas, cartilhas educativas, em páginas com

e sem ilustrações ou imagens, criar capas e contracapas e ilustrações ou imagens

.personalizadas para livros, revistas e outras publicações do CONTER.

Obs. Os serviços previstos neste edital não abrangem as atividades de promoção, de

patrocinio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a

realização de eventos festivos de qualquer natureza; a descrição do objeto foi

elaborada conforme orientação da Lei nO12.232/10, que dispõe sobre a contratação de

agências de propaganda, bem como informações prestadas pelo Setor responsável,

através do Memorando Assessoria de Comunicação CONTER - nO020/2016.

1.2. Para a prestação dos serviços será contratada empresa em comunicação

integrada que compreende: comunicação publicitária, design gráfico e comunicação
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digital, compreendendo o conjunto de atividades envolvidas no estudo, no

planejamento, na conceituação, na concepção.

1.2.1 A empresa não poderá subcontratar outra empresa de comunicação para a

execução de serviços previstos no subitem 1.1, nos termos do art. 72 da Lei nO

8.666/93.

1.3. DISCRIMINAÇÃO DO SERViÇO - ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS

1.3.1. DESIGN DE LAYOUTS IMPRESSOS

1.3.1.1 BRANDING - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E ESTRATÉGIAS

CRIAÇÃO DE CAMPANHAS DE DISSEMINAÇÃO DA MARCA

É um modelo de gestão que coloca a marca no centro das questões organizacionais. É

um processo contínuo de construção de cultura e gerenciamento de todos os pontos de

contato com o público alvo e todos os públicos, em sintonia com a essência e os

principais valores da marca.

1.3.2 PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL

Papel Timbrado, cartões de visita, diagramação de editoração eletrõnica da revista do

conter, projeto gráfico revista, flayer, filipeta, folder, logotipos, envelopes, blocos,

certificados, evento único, blimp, bolsa, mochila, boné, chapéu, caneca, copo, caneta,

canivete, chaveiro, cinzeiro, guardanapo, guarda-sol, lápis, leque , mouse pad, pen

drive, régua, relógio de parede, convite, cartaz, cartão postal, totém, troféu, medalha,

estampa camiseta, livro, uniformes, sacola, criação publicitária, mascote, crachá
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(Iayout), crachá (implementação de dados variáveis - por unidade) e envelope saco ou

oficio (com faca de corte)

1.3.3. MARCAS PROMOCIONAIS

Produto: Desenho da marca nas versões em cores e monocromática. Obs.: a) O

formato do arquivo entregue deverá ser vetorial. b) O designer deve fornecer os

arquivos da fonte utilizada, quando for royalty free. Caso seja uma fonte comercial, o

cliente deverá adquiri-Ia para uso.

c) caso necessária a produção de manual de identidade visual, este será orçado

separadamente.

1.3.4. PAPELARIA INSTITUCIONAL - PEÇAS DE PAPELARIA INSTITUCIONAL

Os valores desta seção são referentes ao design de peças individuais (Iayout + arte

final). Geralmente são aplicados descontos no valor total do conjunto de peças gráficas

no caso de aplicação na mesma Identidade visual.

1.3.5. SINALIZAÇÃO

O projeto de sinalização percorre as seguintes etapas de trabalho: a) mapeamento:

estudo e levantamento de dados do ambiente, fluxo / comportamento das pessoas,

necessidades e expectativas da empresa; b) criação de identidade visual: definições

estéticas, definição de cores, tipografia, necessidades funcionais e formais das peças

gráficas;

;1'W' '."
c::~-r:~E:'

SRTVNI702, BI. P, Salas 2.060/2.062 - Ed. Brasllia Rádio Center - Brasilla/DF - CEP 70719-900 - Telefax (OXX 61) 3326 9374

e-maU:conter@conter.gov.brhomepage: www.conter.gov.br

mailto:conter@conter.gov.brhomepage:
http://www.conter.gov.br


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

Supervisão de Produção, Placa de Obra, Placa Indicativa (Por Unidade), Placa de

Setor (Por Unidade), Pictograma (Por Unidade), Totem (Informativo ou Direcional - Por

Unidade), Carro de Passeio, Caminhão, <Jnibus, Motocicleta e Veiculo Utilitário.

1.3.6 - MíDIA INTERNA E EXTERNA

Adesivo Para Elevador (Porta E Parte Interna, 9.2. Adesivo Para Janela 980 - 1.960

9.3. Adesivo Para Porta, Backdrop, Backbus , Banner, Blimp, Busdoor, Empena, Faixa

de Rua, Letreiro I Testeira, Lixeira, Luminoso (Teto De Táxi), Outdoor , Painel Back-

Light E Front-Ligh, Ponto de <Jnibus, Ponto de Táxi, Púlpito e Sidebus.

1.3.7. EDITORIAL (CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO)

Capa simples, capa para coleção, livro de arte, projeto gráfico, editoração e finalização.

1.3.8. EDITORIAL (DIVERSOS)

Layout de Cinta Para Livros, Diagramação Para Outros Idiomas 70% Do Valor Do

Trabalho, Gráficos Simples, Gráficos Complexos, Emendas de Texto - Até A Segunda

Revisão Incluida Na Diagramação Emendas de Texto - A Partir Terceira Revisão, Livro

Com Textos, Gráficos E Figuras, Organograma I Fluxograma - Por Unidade, Revista,

Jornal e Jornal Informativo, Tabelas Simples, Tabelas Complexas, Retoque I

Tratamento de Imagem, Scanner de Imagem - Alta, 11.8. Livro Com Textos, Gráficos e

Figuras, Organograma I Fluxograma, Revista, Jornal E Jornal Informativo

1.3.9. ILUSTRAÇÃO

Ilustração Publicitária, Personagem I Mascote, Estampa Para Camiseta
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1.3.10. DESIGN DE LAYOUTS PARA WEB

1.3.10.1. WEB

Avatar, banner, capa para redes sociais, convite, Eletrônico, full banner, half banner,

half page, large Rectangle, leaderboard, medium banner, newsletter, Pop-under, pop-

up, post, rectangle, skycraper, square, Pop-up, super banner, template para e-mail

marketing, Vertical banner e wide skycraper - por peça.

1.3.10.2. MIDIAS INTERATIVAS - PROJETO GRÁFICO

APP - Aplicativo para dispositivos móveis. Trata-se do design gráfico para softwares

com funcionalidades e complexidades específicas.

1.3.10.3. E-BOOK

Trata-se de livros e revistas para smatphones e tabletes, montados em softwares de

editoração eletrônica, tendo como resultado aplicativos (APP)a serem distribuidos

pelas tradicionais lojas de aplicativos on-line.

1.3.10.4. E-PUB

Tipo de e-book com layout fluido para texto corrido - apropriado para e-readers,

smartphones e tablets - preferencialmente para obras com poucas imagens além da

capa.

c:S~TE!r~L __. _
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1.3.10.5. E-PUB DE LAYOUT FIXO

É uma variação do formato ePUB dedicado para leitura no aplicativo iBooks, da Apple.

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS NORMAS QUE REGEM O CONTRATO

O Presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas:

I) Leis nO8.666, de 21 de junho de 1993, nO8.883, de 8 de junho de 1994 e nO9.648,
de 27 de maio de 1998 e demais disposições legais reguladoras de licitações da
Administração Pública Federal;

11) Lei nO10.520, de 17 de julho de 2.002;
111) Decreto nO3.555, de 8 de agosto de 2.000;
IV) Lei complementar nO 123, de 14 de dezembro 2006 e Dec nO6.204, dE) 5 de

setembro de 2.007.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR ESTIMADO

Pelos serviços contratados o CONTER pagará á CONTRATADA a importãncia de R$
.............. ( );
O valor global do contrato é de R$ (. ).

cLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO

5.1 - O valor total do presente Contrato é de R$ xxxxxxxx, para execução de todos os

serviços especificados na cláusula 1 (um), não se admitindo qualquer acréscimo;

5.1.1 - O pagamento à licitante que vier a ser CONTRATADA será efetuado pelo
CONTER, em uma única parcela, em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da
competente Nota Fiscal/Fatura juntamente com a prova de regularidade fiscal da
regularidade fiscal, regularidade junto ao INSS e FGTS; e sua aceitação pelo Agente
atestador dos serviços;

5.1.2 - A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal, exclusivamente, o

faturamento detalhado correspondente ao objeto desta licitação, com especificação

clara e precisa de cada item. Havendo erro ou circunstância que impeça a liquidação
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da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente

até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será

reiniciado após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal,

não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

5.2. Os valores apresentados já incluem quaisquer custos e despesas, tributos, taxas,

contribuições e encargos de qualquer natureza que venham a incidir direta ou

indiretamente sobre a execução do objeto, não podendo ser pleito de acréscimos a

esse ou a qualquer título e não cabendo à proponente qualquer reclamação posterior,

devendo os serviços e materiais respectivos ser fornecidos ao CONTER sem ônus

adicionais.

5.3 - O CONTRATANTE não se obriga a efetuar pagamentos antecipados.

5.4 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de

liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou

inadimplência contratual;

5.5 - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do

Contrato.

5.6 - Qualquer atraso ocorrido ou erro na apresentação da Nota Fiscal, ou dos

documentos exigidos como condição para pagamento, por parte da CONTRATADA,

importará na prorrogação do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

c!ÇI" ITE!r~-----
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5.7 - Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à

exatidão ou documentação, o CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não

controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela

Coordenação Financeira, ressalvado o direito da CONTRATADA de reapresentar para

cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos o

CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para

efetuar a análise e o pagamento).

5.8 - Nenhum pagamento realizado pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA

das responsabilidades contratuais.

5.9 - Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, quando do

pagamento, conforme na Instrução Normativa RBF nO1.234, de 11 de janeiro de 2012.

cLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE

6.1 - A tarifa de manutenção mensal estipulada no presente contrato será reajustada de

acordo com a variação do IGPM (índice geral de preços de mercado).

cLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DOS SERViÇOS

7.1 - A duração do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da ordem de

inicio dos serviços, emitido pelo Setor Competente do CONTER.

cLÁUSULA OITAVA - LOCAL E CONDiÇÕES DE EXECUÇÃO PARA PRESTAÇÃO

DE SERViÇO
~ .
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8.1 - Os serviços serão desenvolvidos nas instalações da CONTRATANTE, que deverá

providenciar a infraestrutura necessária para a execução, em dia útil e no horário de

funcionamento desta Autarquia. Sem despesa para o CONTRATANTE, em razão do

deslocamento para prestação dos serviços.

8.1.1. A juízo do CONTER, os serviços poderão ser executados na sede da

CONTRATADA.

8.2. Os serviços complementares, objeto do presente projeto básico, serão executados

de acordo com o previsto nos documentos que fazem parte da presente contratação.

8.3. Qualquer alteração na programação e/ou nos padrões de execução dos serviços,

quando proposta pelos licitantes vencedores, deverá ser feita por escrito e só será

executada se for previamente analisada e aprovada, também por escrito, pelo

CONTER.

8.4. O CONTER fornecerá as informações indispensáveis à execução dos serviços,

cabendo ao licitante vencedor complementar os dados e possuir pessoal técnico

necessário e equipamentos apropriados à perfeita realização dos trabalhos.

cLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado

pelo CONTER, cabendo-lhes dentre outros:

9.1.1 - Solicitar a execução dos serviços mencionados, prestando todas as informações

necessárias à execução do contrato, levando ao conhecimento do CONTER, por

SRTVNI702, BI. p. Salas 2.060/2.062 - Ed. Brasllia Rádio Center- Brasllia/DF - CEP 10719.900 - Telefax (OXX 61) 3326 9374

e.maU:conter@conter.gov.brhomepage: www.conter.gov.br

mailto:conter@conter.gov.brhomepage:
http://www.conter.gov.br


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

escrito, todas as ocorrências irregulares levantadas, conforme determina o artigo 67 da

Lei 8.666/93, e suas alterações;

9.1.2 - Supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências

sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados;

9.1.3 - Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora

de sua competência, consoante o disposto no 32° do Artigo 67, da Lei 8.666/93;

9.1.4 - Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração,

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do Contrato e

anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que

comprovem essas solicitações de providências;

9.1.5 - Acompanhar os serviços executados, atestar seu recebimento definitivo e

indicar as ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados;

9.1.6. Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as

importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a

pagamentos.

9.2 - O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da

CONTRATADA nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária,

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do

serviço contratado.

9.3 - As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do

CONTRATANTE, encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente

atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
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9.4 - Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização

dos serviços, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do

Edital e seus anexos, bem como de todas as condições impostas no instrumento

contratual.

9.5 - É vedado ao CONTRATANTE e aos fiscais designados, exercer poder de mando

sobre os empregados e/ou prepostos da CONTRATADA, reportando-se somente aos

prepostos e responsáveis por ela indicados.

9.6 - A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração do

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia/CONTER, durante o período de

vigência do contrato, para representá-Ia sempre que necessário.

cLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1- Cumprir a execução total dos serviços discriminados no objeto da contratação.

10.2- Realizar os serviços em estrita observância à legislação que rege a matéria do

objeto contratual.

10.3- Realizar os serviços solicitados com a observância dos prazos estabelecidos.

10.4 - Alertar e orientar o CONTER, preventivamente, a propósito de assuntos que

possam afetar a realização dos serviços.

10.5 - Apresentar sempre que solicitado pelo CONTER, explicações pormenorizadas

dos assuntos apontados em seus pareceres e relatórios.
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10.6 - Manter sigilo sobre as informações que detenha sobre as atividades do

CONTER, externando qualquer opinião a respeito, somente mediante autorização

expressa do CONTER.

10.7- Assumir integral responsabilidade por quaisquer danos que causar ao CONTER

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do

contrato.

10.8- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas,

inclusive atualizar todas as certidões de regularidades fiscais, quando estas estivem

com o prazo de validade vencido ou vincendo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE

11.1- Prestar a todas as informações que se fizerem necessárias à realização dos

serviços;

11.2 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estipulada na

cláusula 7a;

11.3- Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, através dos órgãos internos do

CONTER;

11.4 - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

cLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

12.1 - À CONTRATADA caberão as seguintes obrigações:

a) executar fielmente o objeto do presente contrato, dentro do melhor padrão de

qualidade, de forma que os serviços a serem executados mantenham todas as
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especificações técnicas e qualidade exigidas, cumprindo todas as especificações,

estabelecidas pelo fabricante dos equipamentos a serem manutenidos;

b) submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as

determinações e especificações contidas neste contrato;

c) entregar os serviços objeto deste contrato no prazo acordado neste instrumento;

d) atender prontamente aos chamados expedidos pelo CONTRATANTE para a

execução dos serviços;

e) não se obrigar perante terceiros, dando o presente contrato como garantia ou

compensar direitos de créditos decorrentes da execução dos serviços ora pactuados

em operações bancárias e/ou financeiras, sem prévia autorização expressa do

CONTRATANTE;

f) prestar atendimento ao CONTRATANTE através do telefax: (61) 3051-6500.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas ou pelo

descumprimento de condições estabelecidas no presente Edital ou em seu anexo, ou

quando realizadas de modo defeituoso e prejudicial aos interesses do Conselho

Nacional de Técnicos em Radiologia, a licitante vencedora ficará sujeita às sanções

previstas nos art. 86 a 88 da Lei n.o 8.666/93.

13.2 - Á licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos

legais serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

13.2.1 - ADVERTÊNCIA

13.2.2 - MULTA:
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a) 2% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, quando o adjudicatário,

injustificadamente, recusar-se a assiná-lo, dentro do prazo estabelecido pela

Administração;

b) 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato, após decorridos 15 (quinze)

dias de atraso sem justa causa, ficando caracterizado o descumprimento da obrigação

assumida, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei e neste Edital.

13.2.3 - SUSPENSÃO do direito de participar de licitações e de contratar com o

CONTER pelo prazo de 12 (doze) meses, se dentro de 30 (trinta) dias a licitante for

responsável pelo cancelamento total ou parcial da execução dos serviços do objeto do

referido edital, e por maiores prazos, limitados a 24 (vinte e quatro) meses, quando a

inadimplência acarretar graves prejuizos à Administração.

13.2.4 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE quando a empresa, sem justa causa, não

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé,

a juizo do CONTER, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração

pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base

na alinea anterior.

13.2.5 - Caso a adjudicatária se recuse a assinar o contrato no prazo fixado, sem

motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

13.2.6. As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo

ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabiveis,

inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nO8.078/90).

cLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA RESILIÇÃO E DA RESOLUÇÃO

SRTVNf702, BI. P, Salas 2.060/2.062 - Ed. Brasflia Rádio Center - Brasilla/DF - CEP 70719.900 - Telefax (OXX 61) 3326 9374

e-mail:conter@conter.gov.brhomepaga: www.conter.gov.br

mailto:conter@conter.gov.brhomepaga:
http://www.conter.gov.br


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

14.1. O presente contrato poderá ser resilido por qualquer das partes, mediante aviso

prévio à outra, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias.

S1°. O descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições ora avençadas, por

qualquer das partes, facultará às partes a resolução do contrato.

S2°. O não pagamento total ou parcial pelo CONTRATANTE de qualquer dos encargos

ora previstos ensejará na faculdade do CONTRATADO de resolver o contrato ora

pactuado, e na cobrança de correção monetária, multa de 2% (dois por cento) e juros

de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre os valores devidos.

S 3°. Nos termos previstos nos art. 77 a 80, da Lei nO 8.666/93, sendo garantido à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

cLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTAÇÃO

15.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta

dos recursos Orçamentários do CONTER, elemento de despesa:

6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

A CONTRATADA é responsável, com exclusividade, pelos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitários, fiscais e comerciais, decorrentes da prestação de serviços
originada no fornecimento ora contratado, bem assim, qualquer eventual indenização que
decorra da relação laboral, inclusive em casos de morte, lesões corporais e/ou psiquicas,
que impliquem ou não em impossibilidade do trabalho do empregado, ocorridas na
persecução dos serviços.

91°. Nenhum vinculo empregatício, sob hipótese alguma, se estabelecerá entre o CONTER
e os empregados da CONTRATADA, que responderá por toda e qualquer Ação Judicial
por eles proposta, originada na execução dos serviços ora contratados.

92°. A CONTRATADA reconhecerá como seu débito líquido e certo, o valor que for
apurado em Execução de Sentença em Processo Trabalhista, ajuizado por seu ex-
empregado, ou no valor que for ajustado entre o CONTER e o reclamante, na hipótese de
acordo efetuado nos Autos do Processo Trabalhista.
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93°. A inadimplência da CONTRATADA, relativa aos encargos indicados no capuf desta
cláusula, não transfere automaticamente a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTER, nem poderá desonerar o objeto, razão pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTER.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASOS FORTUITOS OU FORÇA MAIOR

A CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão responsabilizados por fatos
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais
cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes.

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - As partes elegem o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir

quaisquer dúvidas ou questões decorrentes deste contrato, renunciando a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

18.2 - E, por estarem de comum acordo quanto às cláusulas e condições ora

pactuadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, para que produza todos os seus legais e juridicos efeitos.

Brasília-DF, XXXXXX, de 2016

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER

VALDELlCE TEODORO

CONTRATANTE

CONTRATADO
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