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EDITAL DO CONVITE Nº. 01/2019 

 

PROCESSO PROTOCOLO INTERNO N°. 01/2019 

 
A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA, 

(AEAS) inscrita no CNPJ sob o nº 45.408.986/0001-71, com endereço Rua 

Messias Pereira de Paula, nº 22, Jardim Pires de Melo, Sorocaba/SP, neste ato 

representada, por seu Presidente JOSÉ CARLOS CARNEIRO, torna público, 
para ciência dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade 

CONVITE para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de Assessoria de Comunicação 

Social, que inclui: Assessoria de Imprensa; Relações Públicas e Mídias 

Digitais, Transmissões Online, Serviços de Diagramação e Web design, 

conforme atividades definidas no anexo I Termo de Referência do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus anexos, de 

acordo com o que determina a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, bem como 

pelas cláusulas deste Edital, sendo que os envelopes deverão ser entregues no 

Setor de Protocolo da AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS 
DE SOROCABA, cumprindo o seguinte prazo e horário. 

 

a) Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e Envelope nº 
02 – PROPOSTA FINANCEIRA – Até às 10:00 horas do dia 18 de março de 

2019.   

 

b)  A abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO (Envelope nº 01) será realizada em sessão pública a partir das 

10:15 horas do dia 18 de março de 2019, na sede da AEAS, Rua Messias 

Pereira de Paula, nº 22, Jardim Pires de Melo, Sorocaba/SP. 

c)  A abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA FINANCEIRA (Envelope 

nº 02) poderá ser realizada logo após o resultado da habilitação, desde que a 
Comissão tenha condições imediatas de julgá-la, e que estejam presentes os 

prepostos das empresas participantes, ou que abram mão de recursos e que os 

mesmos concordem com o resultado da habilitação. Caso contrário a comissão 

marcará dia e horário para publicação do resultado da habilitação e, após 

decorridos os prazos recursais, marcará a data para abertura das propostas. 

1 - DO OBJETO E PRAZO DE ENTREGA 

1.1 A presente licitação tem como objeto é a Prestação de Serviços de 
Assessoria de Comunicação Social, que inclui: Assessoria de 

Imprensa; Relações Públicas e Mídias Digitais, Transmissões 

Online, Serviços de Diagramação e Web design, conforme 

atividades definidas no anexo I Termo de Referência. 
 



  

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba 
 

        DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 04/05/1959 

 

Rua Messias Pereira de Paula nº 22 – Jardim Pires de Mello – CEP 18046-640 – Sorocaba/SP 

Telefone: 15 - 3222.9795   | e-mail: aeas@aeas.org.br 

Home-page: www.aeas.org.br 
 

 

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Os representantes das licitantes que desejarem participar da sessão de 

abertura dos envelopes, rubricando e conferindo documentos e manifestando-se 
em ata, deverão apresentar procuração com reconhecimento de firma do 

outorgante, acompanhada de cópia autenticada do ato constitutivo da empresa, 

comprovando ser o outorgante, o representante legal da licitante. Em caso de 

participação do próprio representante legal, deverá o mesmo portar cópia 
autenticada do ato constitutivo da empresa. Em ambos os casos o participante 

deverá estar de posse da Cédula de Identidade ou documento oficial com foto. 

 

2.1.1  As empresas não convidadas, que atenderem às disposições deste Edital  
poderão participar desta licitação, desde que estejam devidamente cadastradas 

na AEAS – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA, no 

ramo pertinente ao objeto da licitação em manifestem a intenção de participação 

até 24 antes da apresentação da proposta, conforme art. 22, §3º da lei 8666/93 
 

2.1.2 A relação da documentação necessária ao cadastramento deverá ser obtida 

com a antecedência devida, junto ao Departamento de Compras e Licitações da 

AEAS. 

 
2.1.3 Os participantes desta licitação deverão ter o ramo de atividade em 

consonância com o objeto da proposta. 

 

2.1.4  Não será admitida a participação de empresas em consórcio. 
 

2.1.5 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços 

decorrentes desta licitação, sem a prévia e expressa anuência da AEAS – 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA. 
 

2.2 Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do 

objeto desta licitação. 

 

2.3 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome, nos 
atos desta licitação, mediante apresentação de Procuração por instrumento 

público ou particular ou carta-credencial, conferindo poderes ao representante 

para atuar em todas as fases deste procedimento licitatório, inclusive para 

oferecer impugnações, assinar atas, renunciar ou desistir de recursos e para 
todos os demais atos necessários. 

 

2.4 Caso seja titular da Empresa, deverá portar documento que comprove sua 

capacidade de representar a mesma. 
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2.5 A ausência de representação ou a incorreção de qualquer dos documentos 

referidos neste item não inabilitará a LICITANTE, mas obstará o representante de 

se manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame. 
 

2.6 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais 

de uma LICITANTE. 

 
2.7 A credencial ou Procuração integrará os autos do respectivo processo 

administrativo e deverá ser entregue em separado por ocasião da primeira 

sessão, no local, data e horário designados no preâmbulo deste Edital. 

 

2.8 Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das 
condições gerais e particulares ao objeto da licitação, não podendo invocar 

nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da 

proposta, ou do integral cumprimento do contrato. 

 
2.9 As licitantes deverão verificar o conteúdo do Caderno de Licitação, sendo 

que decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a 

AEAS, a licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação na licitação, nos termos do artigo 41, 
parágrafo 2º, da Lei Federal 8.666/93. 

3 - DA ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

3.1 O recebimento dos documentos e propostas pela Comissão Permanente de 
Licitação, dar-se-á, no dia e até a hora indicados no preâmbulo deste Convite, na 

forma também indicada no citado preâmbulo. 

3.2 Não será aceita documentação ou proposta encaminhadas via fax ou 

similar. 

4 - DA SUBORDINAÇÃO 

4.1  A presente licitação subordina-se à Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e 

demais normas complementares pertinentes e em conformidade com as 

condições estabelecidas neste Convite. 

4.2 A despesa resultante desta licitação correrá à conta de Dotação própria, a ser 

consignadas na Diretoria. 

4.3 O recurso para pagamento da despesa virá dos convênios que a AEAS tem 

com o CREA/SP e recursos da própria Associação 
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5 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

5.1 No dia, hora e local designados neste Convite, na presença dos licitantes e 
demais pessoas presentes ao ato público, a Comissão Permanente de Licitações 

receberá, em envelopes distintos, não transparentes, devidamente lacrados e 

rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados os seguintes dizeres:  

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
AEAS- ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA 

NÚMERO DO CONVITE 01/2019 

DATA ABERTURA: 18/03/2019 

DATA ENCERRAMENTO: 18/03/2019 

HORA: 10:15 horas 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

ENVELOPE Nº. 02 –  PROPOSTA COMERCIAL 

AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA 
NÚMERO DO CONVITE 01/2019 

DATA ABERTURA: 18/03/2019 

DATA ENCERRAMENTO: 18/03/2019 

HORA: 10:15 horas 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

5.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido 

no Convite. 
 

5.3 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação para 

habilitação e caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a reunião 

para analisar os documentos e julgar a habilitação, marcando nova data e horário 

em que voltará a reunir-se. 
 

5.3.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os 

envelopes contendo as propostas, devidamente colados e rubricados na ata, 

deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, 
ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação. 

 

5.3.2 Após a abertura dos Envelopes de Habilitação, a Comissão Permanente de 

Licitações procederá à análise dos documentos e divulgará os licitantes 
habilitados. 
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5.3.2.1 Após a fase de habilitação não caberá desistência da Proposta, salvo por 

motivo justo, decorrente de fato superveniente, que não seja de responsabilidade 

da licitante e aceito pela Comissão. 
 

5.3.3 Será eliminado o proponente que deixar de cumprir integralmente as 

exigências contidas no ENVELOPE 01/HABILITAÇÃO, não sendo aberto seu 

ENVELOPE Nº. 02/PROPOSTA, o qual deverá ser devolvido devidamente 
fechado e lacrado como fora apresentado, mencionando em ata o motivo de sua 

exclusão. 

 

5.3.4 A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, 

com os envelopes devidamente colados e rubricados na aba. Após o término do 
período recursal ou após a desistência em interpor recurso, as mesmas serão 

devolvidas aos licitantes inabilitados. 

 

5.4 Se todos os licitantes desistirem de interpor recursos será procedida a 
imediata abertura das propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas 

pela Comissão e pelos representantes dos licitantes. 

 

5.5 Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos para habilitação e 
propostas, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todos 

licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as 

demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as 

atas serem assinadas pelos membros da Comissão e por todos os licitantes 
presentes.  

6 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

6.1 Para participar desta licitação as licitantes deverão apresentar no envelope 
01 – Documentação para Habilitação, os documentos abaixo listados, 

observando o prazo de validade: 

 

6.2 Declaração da proponente, de que não pesa contra si declaração de 

inidoneidade, expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera do 
Governo. (em função do disposto no art. 97), conforme anexo II;  

 

6.3 Registro Comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, 

Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado (no caso de 
sociedades comerciais) e acompanhado no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

 

6.4  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
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6.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (apenas Tributos 

Mobiliários) mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos em Geral, 

do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 

6.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

mediante a apresentação de Certificado de Regularidade Fiscal com FGTS, ou 

outro equivalente, na forma da lei, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

6.7 Certidão do CNDT expedida pela Justiça do trabalho, demonstrando 

situação regular. 

 
6.8 Declaração da empresa constando a equipe técnica responsável pelos 

trabalhos, com currículo resumido de cada profissional demonstrando a 

capacidade técnica profissional com experiência no trabalho de sua incumbência; 

 
6.8.1 O jornalista Institucional deverá ter registro profissional como Jornalista  e 

demonstrar em seu currículo experiência de no mínimo dois dos requisitos 

abaixo: 

 
1. Experiência profissional de no mínimo dois anos como jornalista; 

2. Trabalho profissional em veículos de comunicação; 

3. Experiência em Assessoria de Imprensa; 

4. Experiência em produção e edição de revistas ou jornais institucionais 
como, por exemplo, livros, tabloides ou outras obras correlatas. 

 

6.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. (Artigo 43 da Lei Complementar 123). Anexo III 

 

6.11 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 

ARQUITETOS DE SOROCABA, para a regularização da documentação. (Artigo 43 

§ 1º. da Lei Complementar 123). 
 

6.12 - Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no 

sub-item 6.3 do presente edital,  implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à AEAS - 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato  
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ou recebimento do contrato, ou revogar a licitação. (Artigo 43 § 2º. da Lei 

Complementar 123). 

  7 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1 Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo 

de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde 

que acompanhada do original para que seja autenticado pela Comissão de 
Licitações no ato de sua apresentação; 

 

7.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos 

em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às 
certidões; 

 

7.3 Quando não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, será 

considerado o prazo de 90 (sessenta) dias. 
 

7.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 
 

7.6 A Comissão de Licitações poderá diligenciar efetuando consulta direta na 

Internet nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade 

de documentos obtidos por este meio eletrônico. 

  8 - DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02 

8.1 No envelope 02 – Proposta de Preços, as licitantes deverão apresentar a 

proposta, datilografada ou impressa por sistema eletrônico de processamento de 
dados, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

constando o que segue: 

 

➢ CNPJ/MF, endereço, telefone e fax, (se houver), indicando ainda, o número 
desta licitação, e conter, além de outras informações de livre disposição, os 

seguintes tópicos: 

 

8.1.1 Estar redigida em língua portuguesa, devidamente assinada pelo 
representante legal, dentro de envelope lacrado e rubricado no fecho; 

 

8.1.2 Os preços deverão ser expressos em moeda nacional, em algarismos 

arábicos e escritos por extenso, com 02 (duas) casas decimais, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas;  
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8.1.3 No caso de divergência entre o preço em algarismos arábicos e o preço por 

extenso, será considerado, este último, e, havendo divergência entre o preço 

total e o unitário prevalecerá o preço unitário; 
 

8.1.4 Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos e todos os 

encargos, tais como: combustíveis, lubrificantes, manutenção, depreciação, 

ferramentas, mobilização e desmobilização, salários, encargos sociais e 
trabalhistas, viagens, estadias, despesas gerais diretas e indiretas, pedágios, 

seguros, despesas financeiras, tributos, contingências não caracterizadas como 

força maior, necessária para a execução do objeto desta licitação. 

 

8.2 Apresentar proposta de preços conforme ANEXO IV. 
 

8.2.3 Serão desclassificadas propostas com valores superiores ao valor 

estabelecido pela média da pesquisa de preços constante do Termo de 

Referência. Anexo I e que apresentem preço para apenas um ou alguns dos itens 
constantes da proposta. 

 

8.2.4 Declaração do prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) 

dias corridos, a contar da data de abertura do Envelope nº 02 – Proposta de 
Preços. 

9 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1 - No julgamento das propostas, a CPL observará rigorosamente o 
cumprimento das exigências deste Edital, definindo entre as qualificadas, pelo 

critério de MENOR PREÇO GLOBAL, a Licitante(s) vencedora(s). 

 

9.2 Os menores preços apresentados por item serão considerados como 
vencedores. 

 

9.3 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste 

Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidade ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento, bem como as que apresentem preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas de outros licitantes e, ainda, aquelas que contenham preços 

irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, ou 

apresentarem valor global ou qualquer valor acima dos valores previstos no 

Orçamento Básico da AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS 
DE SOROCABA. 

 

9.4 - No caso de empate, os procedimentos obedecerão ao disposto nos incisos I, 

II e III do Parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei 8.666/93. Persistindo o empate, 
observar-se-ão os termos do Parágrafo 2º do Artigo 45 da mesma Lei. 
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9.5 A CPL comunicará o resultado do julgamento às licitantes na reunião ou por 

meio da Ata que será afixada na sede da AEAS e por e-mail às empresas que 

participarem do certame. 
  

9.6 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá, a seu 

juízo, fixar às licitantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de 

novas propostas. 
 

9.7 A Comissão poderá também rejeitar qualquer proposta por outros 

fundamentos de ordem técnica, jurídica ou administrativa, cuja justificação fará. 

 

9.8 A AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA 
se reserva no direito de revogar a presente licitação, por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante 

fundamentação escrita. 

 
9.9 Havendo propostas de microempresas ou empresas de pequeno porte, com 

intervalos iguais ou inferiores a 10% (dez por cento) da licitante originalmente 

melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito 

de preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44, § 1º, da Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

9.10 Não sendo exercido o direito de preferência na mesma seção ou a não 

apresentação de proposta inferior, ocorrerá a preclusão e a contratação da 
proposta mais bem classificada, ou revogação do certame. 

10 - DO DIREITO DE PETIÇÃO 

10.1 - Das decisões da Administração da AEAS cabem recursos ao Sr. Presidente 
da AEAS, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos 

casos de: 

 

a) Habilitação ou inabilitação de Licitante; 

 
b) Julgamento das propostas; 

 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

 
e) Rescisão do contrato ou pedido de compra, a que se refere o inciso I do art. 

79 da Lei 8.666/93; 

 

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
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10.2 Os interessados em interpor recurso, ao fazê-lo, deverão dar entrada no 

setor de protocolo da AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS 

DE SOROCABA. 
 

10.3 A Licitante poderá abdicar do direito de recurso relativo ao julgamento da 

habilitação e/ou do julgamento da licitação, desde que o declare, por escrito, na 

reunião em que for divulgado o resultado. 
 

10.4 A intimação dos atos será efetivada mediante publicação através de 

comunicado por Ata afixada na sede da AEAS e pelo site da Associação, bem 

como será enviado por e-mail para as empresas participantes. 

 
10.5 Interposto o recurso, a CPL intimará e dará vista às demais licitantes para 

impugná-lo, se assim desejarem, no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 

 

10.6 Somente poderá impugnar o recurso quem tiver legitimidade e interesse 
para fazê-lo. 

 

10.7 Findo o prazo previsto no subitem 11.1, a CPL apreciará o recurso, podendo 

realizar instrução complementar, reconsiderar sua decisão ou opinar pela 
manutenção ou reforma do ato recorrido, encaminhando-o à autoridade 

julgadora. 

11 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

11.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota 

Fiscal, a qual deverá ser aprovada pela Presidência da AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS 

ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA. 

11.2 Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA enquanto houver pendência 

de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

11.4 – O local para a prestação dos serviços será na sede da AEAS - 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA à Rua Messias 

Pereira de Paula, nº 22, Jardim Pires de Melo, Sorocaba/SP. 

12 – DAS PENALIDADES 

12.1 Pela inexecução do contrato ou do pedido de compra total ou parcial, a 

AEAS poderá garantida prévia defesa, aplicar à Contratada, segundo extensão da 

falta, as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8666/93: 
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12.1.1 Advertência; 

 

12.1.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da compra pela 
inexecução total ou parcial do contrato ou pedido de compra; 

 

12.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por até 2 (dois) anos; 
 

12.2 Ficará a Contratada sujeita às penalidades previstas nos incisos III e IV do 

artigo 87 da Lei 8666/93, na hipótese de praticar conduta prevista no artigo 88 

do mesmo diploma legal. 

 
12.3 No caso de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, a 

Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades: 

 

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, por inexecução total ou 
parcial do serviço contratado. 

 

12.5 As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido, pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA, sem prejuízo de eventual cobrança judicial. 
 

12.6 Caso a Contratada se recuse a assinar o contrato ou o recebimento do 

Pedido de Compra, no prazo indicado, sem motivo justificado e aceito pela 

Contratante, caracterizar-se-á como descumprimento total da obrigação 
assumida. 

 

12.7 As penalidades que está sujeita a Contratada só poderão ser relevadas na 

hipótese de caso fortuito ou de força maior devidamente justificados e 

comprovados, ficando a decisão de sua aceitabilidade a juízo da Contratante. 
 

12.8 Os valores das multas, de que tratam os subitens anteriores deverão ser 

recolhidos na Diretoria de Administrativo e Financeiro da AEAS - ASSOCIAÇÃO 

DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da sua intimação, por ofícios, incidindo, após esse prazo, 

atualização monetária, com base no IGPM/FGV. 

 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

13.1 Constituem obrigações da Contratante: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato ou do pedido de 

compra; 
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b) Efetuar com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o cumprimento 

das formalidades legais; 

 
c) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

 

d) A Diretoria Administrativa e Financeira, em conjunto com a Presidência da 
AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA 

reserva-se o direito de, quando lhe convier, aplicar multa ou rescindir o Contrato 

ou ainda cancelar o pedido de compra, caso a Contratada desobedeça a 

quaisquer das Cláusulas estabelecidas no Edital. 

 
14 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1 A empresa Contratada se obriga a cumprir fielmente o estipulado no 

presente instrumento e em especial: 
 

a) Prestar os serviços de acordo com o Termo de Referência, em conformidade 

com as especificações lá constantes; 

 
b) Manter, durante toda a execução do contrato ou pedido de compra, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação ou enquanto não 

for efetuada a entrega do pedido de compra. 

 
c) Indicar o responsável que responderá perante a AEAS por todos os atos e 

comunicações formais; 

 

d) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o 

serviço prestado.  

15 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

15.1 Uma vez apresentada proposta para a participação na licitação, a Licitante 

declara implicitamente a aceitação plena das condições e termos deste Convite. 

15.2 Os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos após decorridos 
60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, quando não convocados 

para a assinatura do contrato ou emissão do pedido de compra. 

15.3 É facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo licitatório. 
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15.4 Transcorridos o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente 

interpostos, ou na hipótese da renúncia à apresentação de recursos, será o 

resultado da licitação submetido à Presidente da AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS 
ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA para a homologação com a devida 

adjudicação do objeto desta licitação à vencedora. 

 

15.6 Se o Licitante vencedor deixar de assinar o contrato ou recebimento do 
pedido de compra dentro de 03 (três) dias, contados da data de recebimento da 

notificação e sem justificativa por escrito aceita pela Administração do AEAS - 

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA, precluirá o seu 

direito de vencedor. 

 
15.7 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente 

licitação poderá ser adjudicado aos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, nas mesmas condições propostas pelo Licitante vencedor, inclusive 

quanto a prazo e preço. 
 

15.9      - Fazem parte integrante deste edital: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da 
Habilitação; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresas ou Empresas de Pequeno 

Porte; 
Anexo IV – Modelo de proposta. 

15.11  Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão 

Permanente de Licitações, da AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 

ARQUITETOS DE SOROCABA, no endereço mencionado no preâmbulo deste 

Convite, ou através do telefone: (15) 3222-9795. 

15.12 Fica eleito pelas partes, com renúncia a qualquer outro, o Foro da Comarca 

de Sorocaba, Estado de São Paulo, para processar e julgar as questões 

decorrentes da execução do presente processo licitatório. 

Sorocaba, 25 de fevereiro de 2019. 
 

 

 

Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA: 
 

Objeto: Prestação de serviços de Assessoria de Comunicação Social, que 
inclui: Assessoria de Imprensa; Publicidade & Propaganda; Relações 

Públicas e Mídias Digitais, Transmissões Online, conforme atividades 

definidas no anexo I Termo de Referência. 

 
A contratação  será divida em quatro serviços, que se completam a 

saber: 
 

1. Jornalista institucional; 

2. Jornalista de mídia; 

3. Serviços de diagramação de tabloide; 
4. Serviços de web design. 

 

A CONTRATAÇÃO TEM OS SEGUINTES OBJETIVOS: 

 
➢ Garantir representatividade e imagem institucional positiva de referência e 

excelência, junto à opinião pública, aos órgãos correlacionados e à 

imprensa; 

➢ Criar e manter na instituição uma cultura comunicacional; 
➢ Manter na imprensa o espaço institucional da Associação para divulgar 

assuntos estratégicos; 

➢ Atrair novos associados; 

➢ Garantir fluxo de informações aprimorado entre diretores, funcionários, 

associados e demais públicos; 
➢ Aumentar o prestígio e solidificar a imagem dos veículos de comunicação 

da AEAS. 

 
ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 

 

➢ Responde pelo fluxo de informações de seu assessorado perante seus 

públicos de interesse (interno e externo) através de seus canais de 

comunicação; 
➢ A assessoria mantém veículos próprios de comunicação, explora 

jornalisticamente os espaços, realiza contatos, divulga opiniões técnicas e 

fatos interessantes, dá suporte aos eventos e cria situações em que a 

imprensa realize coberturas. 
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ATIVIDADES DO JORNALISTA INSTITUCIONAL: 
 

➢ Age junto à imprensa, identificando espaços e explorando-os 

jornalisticamente, realizando contatos, propondo pautas, divulgando 

opiniões e fatos interessantes sobre a Associação; 
➢  Aprimora a relação institucional da AEAS com todos os públicos;  

➢ Presta consultoria em gestão de crises;  

➢ Presta consultoria em marketing e na destinação de verbas de 

comunicação;   
➢ Presta consultoria em como lidar com a imprensa (media training);   

➢ Colabora com o Informe AEAS;  

➢ Atua como mestre de cerimônia e mediador em eventos especiais; 

➢ Emitir no mínimo um release para a imprensa; 

➢ Participar como mediador e ou jornalista de mesas redondas quantas 
existirem.  

 

ATIVIDADES DO JORNALISTA DE MÍDIAS: 

 
➢ Cobertura das atividades internas e externas in loco, com textos, fotos e 

artes gráficas para impresso e digital, devendo estar presente em todas as 

reuniões plenárias e eventos de caráter público; 

➢ Coordena criação de todo material gráfico a fim de garantir unidade; - 
Assina como Jornalista Responsável o Informe AEAS;  

➢ Alimenta Facebook, aprimorando a linha de comunicação direta com os 

associados a fim de enriquecer a pauta com sugestões oportunas 

(feedback);  
➢ Alimenta site da Associação com todo expediente interno e externo; 

➢ Redige as mensagens informativas do mailing e manter contatos sempre 

atualizados;  

➢ Auxilia na realização dos eventos; 

➢ Publicar toda semana resumo das reuniões semanais e alimentar 
informações mais completas no site e Facebook; 

➢ Fazer uma resenha mensal de fatos significativos de interesse da profissão 

e da Associação; 

➢ Montar “lives” das palestras de interesse comum; 
➢ Acompanhar diariamente os sites do CREA, CONFEA e Mútua e alertar a 

diretoria sobre temas de interesse jornalístico; 

➢ Encaminhar a pauta dos informativos para a comissão editorial e 

Presidência com no mínimo quinze dias de antecedência.  
 

ATIVIDADES RELACIONADAS A DIAGRAMAÇÃO: 

 

    A empresa contratada terá a responsabilidade de realizar os 

serviços de diagramação da AEAS, esse serviço poderá ser subcontratado desde 
que tenha a anuência da AEAS, e ficará sob inteira responsabilidade da 
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subcontratante, que responderá por qualquer erro, ou dano que sua 

subcontratada venha a incorrer. 

 

    A Associação De Engenheiros E Arquitetos de Sorocaba tem 
entre seus compromissos a produção de um jornal mensal, ou seja, serão doze 

edições, 11 tipo tabloide, e 1 tipo revista com produção no mês de dezembro e 

publicação no mês de janeiro, nesse contrato, distribuído aos engenheiros locais 

e autoridades que tenham ligações com a engenharia. 
 

➢ O jornal tem o formato tabloide com o mínimo de oito páginas, com as 

seguintes dimensões: largura 235 mm, e altura de 322 mm, e com textos 

jornalísticos conciliados com os devidos registros fotográficos para cada 

edição; 
➢ A última edição do ano tem o formato de revista com reforço na cobertura 

dos eventos sociais e uma retrospectiva do ano; 

➢ Deverá ser apresentado para a aprovação da presidência o tabloide a ser 

impresso, com no mínimo 05 dias uteis para a avaliação; 
➢ O jornal deve ter um formato bem dinâmico com textos e imagens;  

➢ Os custos com relação a impressão não são de responsabilidade da 

empresa Contratada e sim da AEAS - Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos de Sorocaba, que por meio do departamento competente 
enviará o trabalho pronto para que seja impresso na gráfica contratada 

pela AEAS. 

 

ATIVIDADES RELACIONADAS AO WEB DESIGN: 
 

    A Associação De Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba tem 

entre seus compromissos a produção de informativos por jornal impresso e 

eletrônico, revistas e site.  

 
    Há também eventos com a produção de material publicitário. 

 

    A empresa contratada deverá ter um profissional que tenha as 

seguintes competências: 
 

➢ Domínio para configuração e operação de site; 

➢ Domínio nas linguagens do site, particularmente WordPress; 

➢ Domínio dos programas de produção gráfica, sendo obrigatória a devida 
licença; 

➢ Conhecimento básico de inglês, leitura e escrita; 

➢ Redação própria e de alto nível; 

➢ Capacidade de síntese para produzir resumos de reuniões e palestras; 

 
 

 



  

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba 
 

        DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 04/05/1959 

 

Rua Messias Pereira de Paula nº 22 – Jardim Pires de Mello – CEP 18046-640 – Sorocaba/SP 

Telefone: 15 - 3222.9795   | e-mail: aeas@aeas.org.br 

Home-page: www.aeas.org.br 
 

 

 
Previsão de trabalho: 

➢ Atualização diária do site; 

➢ Produção de cerca de 10 artes por mês; 

➢ Produção de 20 artes para banners durante a vigência do contrato; 
➢ Produção de 5 artes para painéis durante a vigência do contrato; 

➢ Produção de uma lauda por semana com resumo das reuniões; 

➢ Acompanhar todos os eventos da entidade na base de dois por semana. 
 

Valores máximos a serem contratados após a pesquisa de mercado: 

 

Item Valor mensal Valor anual 

1. Jornalista Institucional R$ 4.740,00 R$ 56.880,00 

2. Jornalista de mídia R$ 4.740,00 R$ 56.880,00 

3. Serviço de diagramação R$ 4.095,00 R$ 49.140,00 

4. Web design R$ 3.150,00 R$ 37.800,00 

Valor Total máximo R$ 16.725,00 R$ 200.700,00 
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ANEXO II 

 

EDITAL DE CONVITE Nº /2019 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

 
 

 Declaramos, sob as penalidades cabíveis com relação ao Convite de 

nº______ /2019 em referência, que não estamos impedidos de participar de 

licitações ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública. 

 
 

 

_____________, __ de ____________ de 2019. 

 
 

 

 

 
___________________________________ 

Nome, assinatura e carimbo (identificação) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste ato convocatório, que a empresa -

__________________________________ (denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ n° _______________________ é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 

de desempate no procedimento licitatório do Convite n° ____/2019, realizado 

pela AEAS – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SOROCABA. 
 

 

 

Sorocaba, ..................................................... 
 

 

 

 
_______________________________ 

Nome e assinatura do representante 

RG n° ........................................ 
 



  

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba 
 

        DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL EM 04/05/1959 

 

Rua Messias Pereira de Paula nº 22 – Jardim Pires de Mello – CEP 18046-640 – Sorocaba/SP 

Telefone: 15 - 3222.9795   | e-mail: aeas@aeas.org.br 

Home-page: www.aeas.org.br 
 

 

 
ANEXO IV 

 

PROPOSTA COMERCIAL: 

CONVITE 01/2019: 
 

PROMOVIDO PELA: AEAS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E 

ARQUITETOS DE SOROCABA 

 
OBJETO: Prestação de serviços de Assessoria de Comunicação Social, que 

inclui: Assessoria de Imprensa; Publicidade & Propaganda; Relações 

Públicas e Mídias Digitais, Transmissões Online, Serviços de 

Diagramação e Web design, conforme atividades definidas no anexo I 

Termo de Referência 
 

Nome da empresa: 

CNPJ: 
 

OBS* Contrato por valor global, sendo desclassificada a empresa que 

apresentar preço para apenas um ou alguns dos itens abaixo 
relacionados: 

 

ITEM VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

1) Jornalista Institucional   

2) Jornalista de Mídias   

3) Serviços de diagramação   

4) Web design   

Valor total da proposta   

 

Declara que apenas realizará subcontratação de algum dos serviços acima com 

anuência expressa da Contratante; 
 

Declara que em sua proposta estão inclusos todos os custos referentes a 

prestação dos serviços; 
 

Declara que a presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, não 

havendo qualquer acréscimo no valor se o contrato for firmado nesse período; 
 

Declara que tem à sua disposição os profissionais necessários para o inicio dos 

serviços assim que for expedida a Ordem de Início dos serviços. 

Data: .......................................... 
Assinatura: ................................. 

Nome do Representante Legal do Proponente: ........................ 

 

Carimbo do CNPJ 
 


