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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 - EMPROTUR

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE
MARKETING DIGITAL POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

A EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR,
localizada no Centro de Convenções de Natal, na Av. Senador Dinarte Mariz (via
costeira), S/N – Ponta Negra – CEP 59.002-090 –, Natal/RN inscrita no CNPJ sob o nº
10.202.792/0001-30, mediante a Comissão de Seleção designada pela Portaria nº 21
de 10 de agosto de 2020, com fundamento no art. 28 § 3º, I da Lei Federal nº
13.303/2016, torna público às Agências de Publicidade e Propaganda interessadas,
que, por meio deste Edital, realiza o CHAMAMENTO PÚBLICO para a seleção de
propostas para realização de Campanhas de Marketing Digital para celebração de
contrato, conforme detalhamentos constantes neste Edital e anexos, consoante o
Processo em epígrafe.
1. DO OBJETO
1.1. Contratar 01 (uma) agência de publicidade e propaganda, visando a
prestação de serviços de publicidade e propaganda, que compreende ao conjunto de
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação, a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover os produtos e
serviços turísticos, difundir ideias ou informar o público em geral acerca do rico
patrimônio histórico-cultural, material e imaterial do Estado do Rio Grande do Norte,
notadamente com o intuito de:
1.2. cumprir seu principal objeto social que é de promover e divulgar o Rio
Grande do Norte como destino turístico;
1.3. fomentar a economia do Estado do Rio Grande do Norte, considerando
que o turismo é a principal atividade econômica, com a geração de emprego e renda;
1.4. As especificações técnicas dos serviços de que trata o referido objeto,
guardará obediência ao detalhamento especificado constante deste Edital, em
consonância com as políticas de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte e
Estatuto Social da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A (EMPROTUR).
1.5. Conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Federal
nº.12.232/2010, também integram o objeto deste Edital, como atividades
complementares, os serviços especializados pertinentes:

a) Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o
mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das
campanhas realizadas na execução do contrato, vedada a inclusão de
matéria estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação
publicitária ou com o objeto do contrato de prestação de serviços de
publicidade;
b)À produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos
publicitários, de mídia e não mídia, criados pela agência contratada e
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pela equipe de Marketing da EMPROTUR;
c) À criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os
efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com
novas tecnologias.

1.6. O planejamento, previsto no subitem 1.5.a, objetiva subsidiar a
proposição estratégica das ações publicitárias, tanto nos meios e veículos de
divulgação tradicionais (off-line) como digitais (on-line), para alcance dos objetivos de
comunicação e superação dos desafios apresentados; e devem prever, sempre que
possível, os indicadores e métricas para aferição, análise e otimização de resultados.
1.7. Conforme prevê o art. 3º da Lei Federal nº.12.232/2010, as pesquisas e
outros instrumentos de avaliação previstos na alínea “a” do subitem 1.5. terão a
finalidade específica de aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação
e de possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas
em decorrência da execução do contrato.
1.8. Os serviços previstos neste contrato não abrangem atividades de
patrocínio, de relações-públicas, de assessoria de comunicação e de imprensa e a
realização de eventos festivos de qualquer natureza.
1.9. Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem
precedente, os projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que funcionem
como veículos de divulgação.
1.10. Tais serviços deverão ter caráter promocional, legal, informativo ou de
orientação social, perseguindo sempre a meta de eficiência e racionalidade na
otimização da aplicação dos recursos.
1.11. A CONTRATADA atuará por ordem e conta da CONTRATANTE, em
conformidade com o art.3º da Lei Federal nº.4.680/1965, na contratação de
fornecedores de bens e de serviços especializados, para a execução das atividades
complementares de que trata o subitem 1.5., e de veículos de divulgação, para a
transmissão de mensagens publicitárias.
1.12. A CONTRATADA não poderá subcontratar outra agência de propaganda
para a execução de serviços previstos neste item.
1.13. Para a execução das ações de comunicação publicitária, a futura
CONTRATANTE deverá, obrigatoriamente, instituir procedimento de seleção interna
entre as contratadas, cuja metodologia será aprovada pela administração e publicada
na imprensa oficial, conforme disposto no artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº
12.232/2010.
1.14. Será executada uma Campanha de Marketing Digital, nos moldes o
quadro abaixo, para os seguintes Estados:

Rio Grande do Norte, notadamente nos Municípios de Natal, Pau dos Ferros, Mossoró,
Apodi, Caicó e Currais Novos;
Paraíba, notadamente  nos Municípios de João Pessoa, Souza, Cajazeiras e Patos;
Pernambuco, notadamente nos Municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda
e Caruaru;
Ceará, notadamente nos Municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Crato;
Alagoas, notadamente nos Municípios de Maceió e Arapiraca;
Bahia, notadamente nos Municípios de Salvador e Lauro de Freiras;
Sergipe, notadamente no Município de Aracaju.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

01

PRODUÇÃO DE SPOT
 
Gravação e finalização de 1 (um) spot de 30 segundos, incluindo: produção,
sonorização, locução, edição, mixagem e finalização.
 

Spot 5

02

COMPRA DE MÍDIA
 
Compra de mídia digital para impulsionamento nas principais redes sociais
voltadas ao turista (Instagram, Facebook, Youtube, Tik Tok) e no site de busca
Google.
 

Inserções 1.500

VEICULAÇÃO DE SPOT EM RÁDIOS AM E FM
 
Veiculação de 10 spot diários, de 30 segundos cada, em sistema rotativo, no
período a definir no 2º semestre de 2020, referente ao selo Turismo + Protegido
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03 e políticas sanitárias do setor turístico. Os spot serão veiculados em 11 (onze)
rádios AM no território do Rio Grande do Norte, 2 (duas) rádios FM na cidade de
Fortaleza (CE), 2 (duas) rádios FM em João Pessoa (PB), 1 (uma) rádio FM em
Recife (PE) e  6 (seis rádios FM na região do Rio Grande do Norte. A escolha das
rádios ficará a cargo da contratante mediante estudo de audiência.
 

Inserções 2.200

04

VEICULAÇÃO DE COMERCIAL EM CANAIS ESPECIALIZADOS
 
25 (vinte e cinco) inserções de banner digitais nos sites de mídia especializada do
setor turístico.
 

Inserções 25

1.15. O foco da promoção é nos destinos abaixo relacionados:

Serras do Agreste Potiguar (Aventura);
Santuário de Santa Rita de Cássia + Espaço Santá (Religioso e Cultural);
Geoparque Seridó (Ecoturismo e Histórico-cultural);
Tibau do Sul / Pipa (Sol e Praia, Gastronomia);
São Miguel do Gostoso (Sol e Praia/Esportes);
Natal (Sol e Praia, Histórico-cultural, Corporativo, Gastronômico);
Galinhos (Sol e Praia);
Mossoró (Cultural e Corporativo);
Martins e Portalegre (Aventura e ecoturismo).

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1. O valor da contratação está estimado em R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais).
2.2. A futura CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu juízo, executar ou
não a totalidade do valor contratual.
2.3. A previsão de recursos orçamentários para a execução dos serviços
durante o exercício de 2020 consta na Lei Orçamentária Anual - 2020, na seguinte
dotação orçamentária:

a) Unidade Gestora 28.2022 – Empresa Potiguar de Promoção Turística
S/A – EMPROTUR;
b)Subação 303001 - Campanha de Marketing - Nacional
c) Elemento de Despesa: 33.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica;
d)Subelemento: 47 – Serviços de Comunicação em geral;
e) Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual
no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

2.4. Se a futura CONTRATANTE optar pela prorrogação do contrato que vier a
ser assinado serão consignadas nos próximos exercícios, na Lei Orçamentária Anual,
as dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos.
3. DA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO
3.1. Somente poderão participar desta seleção as empresas que satisfizerem
todas as exigências abaixo estabelecidas:

a) Enquadrarem-se na definição de agência de publicidade e/ou
propaganda dada pela Lei Federal nº.4.680/1965 e pelo Decreto
Federal nº.57.690/1966 (parcialmente alterado pelo Decreto Federal
nº.4563/2002) e suas modificações;
b)Estiverem constituídas no Brasil de acordo com as leis brasileiras.
Em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em
funcionamento no país, que apresentem o ato de registro ou o decreto
de autorização para funcionamento;
c) Que seja certificada pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão –
CENP (Parágrafo 1º do art.4º da Lei Federal nº.12.232/2010);
d)Comprovarem a execução de pelo menos 1 projeto relacionado ao
Turismo;
e) Comprovarem o funcionamento de pelo menos 5 anos.

3.2. Não poderão participar desta concorrência as agências de publicidade
e/ou propaganda:

a) Que estiverem cumprindo suspensão temporária do direito de
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participar de licitação ou estiver impedida de contratar com a futura
CONTRATANTE;
b)Cuja falência tenha sido decretada ou que estiver em concurso de
credores, em processo de recuperação extrajudicial ou judicial, ou em
processo de liquidação, dissolução, cisão, fusão ou incorporação;
c) Que tenham sido consideradas inidôneas, pela Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal;
d)Estrangeiras que não funcionem no País;
e) Que estejam reunidas em consórcio.

3.2.1. Para a análise das condições de participação, também serão  realizadas 
consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no
Portal da Transparência mantido pela Controladoria Geral da União - CGU e ao
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
(CADIN) disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em harmonia com
o disposto no Acórdão nº.1793/2011 do Plenário do Tribunal de Contas da União -
TCU.
3.2.2. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o
controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
3.3. A participação na presente seleção implica:

a) a confirmação de que recebeu este Termo de Referência contendo
todos os requisitos para a contratação;
b)a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e
condições constantes deste Edital e de seus anexos;
c) a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor;
d)a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

3.4. As inscrições para o presente Edital estarão abertas no período de 11 de
agosto a 14 de agosto de 2020, e deverão ser encaminhadas ao e-mail:
rnemprotur@gmail.com até as 12 horas do último dia.
3.5. Não serão aceitas inscrições condicionais ou fora do prazo, nem as
requeridas via fax ou correio eletrônico.
3.6. Serão indeferidas as inscrições de propostas apresentadas em
desacordo com as normas, condições e especificações previstas no presente Edital.
4. DA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. O proponente deverá elaborar sua proposta contendo o valor global para
a execução dos serviços propostos, já considerados e inclusos todos os tributos,
fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto.
4.1.1. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos,
omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos
nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer
título, devendo a execução ser realizada sem ônus adicional à EMPROTUR.
4.2. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto nos seus termos (art. 22, parágrafo único, da Instrução Normativa
nº 02/2008- SLTI/MP).
4.2.1. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade da agência, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão
ou qualquer outro pretexto.
4.3. Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar
preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa
inflacionária.
4.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global por item em algarismos e por extenso.
4.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global do
item, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
4.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
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induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desconsideração da
Proposta.
4.5.1. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro proponente.
4.6. A proposta deverá ter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta dias)
consecutivos, contados da data da apresentação da proposta.
4.7.  Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da
futura CONTRATADA, ter suas páginas numeradas sequencialmente e ser redigida
em língua portuguesa, com clareza, sem emendas ou rasuras. A Proposta de Preços
deverá ser datada e assinada no documento referido no subitem 4.10 deste Edital,
por quem detenha poderes de representação legal da LICITANTE, na forma de seus
atos constitutivos, devidamente identificado.
4.8. A proposta de preços deverá conter:
4.8.1. A proposta de remuneração pelos serviços prestados:

a) Proposta de Preços, na qual é vedada a cobrança de qualquer outro
tipo de comissão, honorário ou bônus de veiculação sobre os
trabalhos de mídia e/ou produção que extrapole as comissões de 20%
(vinte por cento) para veiculação, 15% (quinze por cento) para
produção e 5% (cinco) quando a responsabilidade da AGÊNCIA limitar-
se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou
suprimento.

4.9. A proposta de Preços deverá indicar:
a) O desconto que será concedido ao cliente sobre os custos internos
de produção da agência, não inferior a 20%, apurados em relação à
Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do
Norte – SINAPRO/RN, ou superior a 60% (sessenta por cento), nos
termos do art. 11 da Lei Federal n°.4.680/1965.
b)O prazo de pagamento, pela cliente, dos serviços e dos custos
internos e de produção da própria agência, não inferior a 60 (sessenta)
dias úteis do aceite da comprovação da execução dos serviços, ou
seja, da certificação da Nota Fiscal.

4.9.1. Tratamento dos Direitos Autorais: A agência fará constar declaração de
que tratará da questão dos direitos autorais dos produtos de comunicação e peças
publicitárias que vier a produzir, estabelecendo:

a) Para os direitos de autoria intelectual (criação, textos, produção,
direção, trilha sonora original, arte finalização e assemelhados), cessão
definitiva à EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A, dos
direitos patrimoniais de uso,
b)Para os direitos de imagem (atores e modelos) e para os direitos de
reutilização de obras artistas preexistentes (ou de sua reprodução), o
licenciamento de uso durante o prazo de duração do contrato,
definindo-se o percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do
cachê original ou da licença original de uso, conforme o caso;
c) Compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os
orçamentos de produção de peças, os valores dos cachês e os
licenciamentos de uso de obras artistas preexistentes, inclusos nesses
orçamentos.

4.10. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ainda ser elaborada visando atender as
normas desta seleção, estar digitada ou impressa por processo eletrônico, em papel
timbrado da proponente, redigida em linguagem clara, no idioma oficial do Brasil, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante
legal da empresa na última folha e rubricada nas demais, e conter o seguinte:

a) Declaração expressa de que nos preços ofertados encontram-se
incluídos todos os impostos, taxas, fretes, tributos e os demais
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes
sobre o contrato serão de responsabilidade da proponente que vier a
ser contratada, inclusive as respectivas comprovações de quitação
destes, como condição para recebimento dos valores devidos pela
contratante e demais encargos;
b)Declaração de validade da proposta por prazo não inferior a 60
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(sessenta) dias, a contar da data de recebimento das propostas pela
EMPROTUR;
c) Declaração em papel timbrado com CNPJ, nome e endereço da
pessoa jurídica, indicando o nome, qualificação, endereço e CPF do seu
representante legal que assinará o contrato;
d) Indicar nome do estabelecimento bancário, localidade e número da
conta-corrente em que deverá ser efetivado o pagamento.

4.11. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução dos
serviços será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo
a proponente pleitear acréscimo após a abertura das propostas de preços.
4.12. A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste Edital.
4.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Termo de Referência, sejam omissas ou apresentem irregularidades
insanáveis.
5. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
5.1. A determinação dos classificados deste Chamamento se dará pelo
processo de pontos.
5.2. As propostas serão classificadas de acordo com os critérios de
julgamento, como segue:
5.3. A metodologia de seleção da agência contratada será composta por
quesitos que receberão notas de 0 (zero) a 5 (cinco),  para os critérios técnicos,
conforme os pesos a abaixo, e notas de 0 (zero) a 5 (cinco) pela Proposta de Preços,
cuja somatória será a pontuação total da agência e definirá a ordem de classificação.

 
Itens de Avaliação

 
Documentos
comprobatórios

 
Ponto

 
Peso

Pontuação
total
possível

1. Critérios Técnicos
Este item será
comprovado pela
Comissão de Seleção,
com a verificação dos
documentos enviados,
podendo ser
considerado pela
Comissão de Seleção:

a) Projetos relacionados eu
turismo 3 3 3

b) Comprovar a realização
de mais de 10 campanhas 2 2 2

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DESTE ITEM 5
5.4. Os critérios técnicos deverão ser comprovados através de publicações,
registros fotográficos, declaração de veiculação, contratos anteriores, todos
acompanhados do portfólio da agência, em anexo a um ofício dissertando toda a
comprovação, devidamente timbrado.
5.5. A valoração da proposta de preço será feita pelo critério de
maior desconto no orçamento ofertado, os menores receberão as notas
progressivamente.
5.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas na ordem
crescente dos preços ofertados e aceitáveis, será aceita a proposta de MENOR
PREÇO GLOBAL, respeitados os critérios para classificação estabelecidos neste Edital
e devendo a proposta estar em conformidade com o contido no Termo de
Referência, Anexo I.
5.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para a agência com o CNPJ mais antigo.
5.8. A Planilha de Custos e Formação de Preços e a Proposta devem ser
elaboradas sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverão conter os seguintes
elementos:

I - Identificação do proponente (razão social), número do CNPJ,
endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP),
números de telefone, fax, e-mail, com data, nome completo, cargo e
assinatura do representante legal da empresa e menção do número do
Pregão, na forma Eletrônica;
II - Detalhamento de todos os elementos que influam no custo
operacional, mediante preenchimento da Planilha de Custos e
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Formação de Preços;
III - Prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados da data de apresentação da proposta aceita;
IV - Local, data e assinatura do proponente, ou de procurador com
poderes específicos para o ato, indicado em instrumento público ou
particular.

5.8.1. A proposta deverá contemplar todos os serviços descritos Termo de
Referência, Anexo I deste Edital.
5.9. A Comissão de Seleção examinará a aceitabilidade da proposta que
apresentou menor preço, quanto ao valor estimado para a contratação e a correção
das Planilhas de Custos e Formação de Preços, elaboradas e enviadas ao e-mail:
rnemprotur@gmail.com, na forma determinada neste Edital, decidindo
motivadamente a respeito, conforme definido neste instrumento editalício e seus
Anexos.
5.9.1. No caso de alguma falha ou inconsistência no preenchimento das
planilhas, a comissão de seleção poderá solicitar ao proponente, por e-mail, que
complemente, refaça ou efetue a correção necessária, desde que não haja majoração
do preço ofertado, no prazo estabelecido na própria mensagem, sob pena de
desclassificação da proposta.
5.10. Será desclassificada a proposta que:

I - contiver vícios ou ilegalidades;
II - não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência, Anexo I deste Edital;
III - apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
IV - apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com
o oferecimento de redução sobre a de menor valor;
V - apresentar qualquer oferta de vantagem não prevista neste
Edital, bem como preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
proponentes;
VI - apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da
remuneração;
VII - não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em
relação ao preço e à produtividade apresentada.

5.10.1. O proponente deverá indicar como foram obtidos os valores dos
componentes de sua Planilha de Preços, para verificação da exequibilidade.
5.10.2. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.
5.10.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de
Custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo
suficiente para a desclassificação da proposta.
5.10.4. Erro no preenchimento da Planilha não é motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é
suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
5.11. Se a proposta não for aceitável, se o proponente deixar de reenviar a
proposta e as Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços ou, ainda,
se não atender às exigências habilitatórias, a comissão examinará a proposta
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a este Edital.
5.11.1. No caso previsto no item anterior, a Comissão poderá negociar com o
proponente, para que seja obtido preço melhor.
5.12. Encerrada a seleção e aceita a proposta ou, quando for o caso, após
efetuar a negociação e obter preço aceitável para o objeto da contratação, a
Comissão anunciará a proposta vencedora.
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5.13. A proposta vencedora cujo prazo de validade estiver esgotado poderá
ser prorrogada por 60 (sessenta) dias ou prazo superior, desde que haja expressa
concordância da empresa.
5.14. A proponente classificada em primeiro lugar deverá apresentar planilha
que demonstre a compatibilidade dos custos para a execução do serviço, devendo
ainda observar (Orientação Normativa/SLTI nº 04, de 30 de setembro de 2014):

I - a planilha de custos será entregue e analisada, no momento da
aceitação do lance vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível,
para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde
que não haja majoração da proposta. 
II - quando da análise da planilha de custos, se houver indícios de
inexequibilidade, a Administração deverá efetuar diligência, solicitando
que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
III - consideram-se preços inexequíveis aqueles que,
comprovadamente, sejam insuficientes para a cobertura dos custos
decorrentes da contratação.
IV - caso o licitante não comprove a exequibilidade da proposta,
esta será desclassificada.

5.15. A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro
de pessoal da EMPROTUR para orientar sua decisão. Caso o órgão não possua no
seu quadro profissionais habilitados para emitir parecer técnico, poderá ser
formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.
6. DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO
6.1. À COMISSÃO DE SELEÇÃO do chamamento, instituída pela Portaria SEI nº
21, de 10 de agosto de 2020, incumbe presidir a realização do chamamento,
processar, julgar e supervisionar sua execução até a entrega da ata de encerramento
ao gabinete do Presidente, com a relação das agências habilitadas, com as notas
obtidas, em ordem decrescente, para a homologação final e posterior publicação no
Diário Oficial do Estado (DOE).
6.2. A COMISSÃO DE SELEÇÃO analisará e selecionará as propostas inscritas
no presente Edital, e procederá ao julgamento dos mesmos segundo os critérios
estabelecidos no Item 5, fundamentando em ata sua decisão acerca da seleção dos
projetos.
6.3. Será vedado a qualquer membro da COMISSÃO DE SELEÇÃO designar ou
nomear procurador para a realização dos trabalhos de seleção e julgamento das
propostas concorrentes ao presente Edital.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Para fins de habilitação no certame, o licitante que teve sua proposta de
preços aceita deverá satisfazer os requisitos a seguir.
7.1.1. Habilitação Jurídica
7.1.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação, exigida conforme a natureza jurídica do proponente:

I - Cédula de identidade dos representantes legais;
II - Registro comercial, no caso de empresa individual;
III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e,
no caso de sociedade por ações e outras que assim o exijam,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
a) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.
IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de registro civil,
acompanhada de prova de diretoria em exercício, caso a licitante se
enquadre como sociedade simples; e
V - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente
quando a atividade assim o exigir.

7.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
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7.1.2.1. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista, o licitante deverá
apresentar:

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal ou distrital, conforme o caso, relativa à sede e domicílio do
proponente, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível
com o objeto desta licitação;
III - prova da regularidade perante as Fazendas Estadual e
Municipal, ou Distrital;
IV - prova da regularidade dos recolhimentos do FGTS, expedido
pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
V - prova da regularidade trabalhista, por meio de certidão negativa
de débitos trabalhistas ou certidão positiva de débitos trabalhistas com
efeito de negativa, nos termos da regulamentação do Tribunal Superior
do Trabalho;
VI - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
conforme Portaria RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, será
efetuada mediante apresentação:
a) da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados.
b)a certidão a que se refere a alínea anterior abrange inclusive os
créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em
DAU.
VII - A certidão emitida para pessoa jurídica é válida para o
estabelecimento matriz e suas filiais; e
VIII - A emissão de certidão para órgãos públicos de qualquer dos
Poderes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios depende da
inexistência de pendências em todos os órgãos que compõem a sua
estrutura.

7.1.3. Qualificação Técnica
7.1.3.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:

a) Declarações expedidas por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou
Privado, que ateste que a proponente prestou às declarantes serviços
compatíveis com os do objeto desta concorrência, representados, no
mínimo, pelas atividades descritas no objeto do Termo de Referência;
b)Certificado de Qualificação Técnica de Funcionamento, emitido pelo
Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) ou por entidade
equivalente legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora
das condições técnicas de agências de propaganda, conforme
disposto no § 1º do art.4º da Lei Federal nº.12.232/2010.
I - o certificado de qualificação técnica de funcionamento emitido
para a matriz da agência valerá para a filial;
II - o documento obtido no site do CENP ou da entidade equivalente
terá sua validade verificada pela Comissão de Seleção

7.1.4. Qualificação Econômico-Financeira
7.1.4.1. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:

I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
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apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ou de outro indicador
que o venha substituir. São considerados aceitos na forma da lei, o
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis assim
apresentadas:
a) publicado em Diário Oficial; ou
b)publicado em jornal; ou
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante; ou
d)por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, ou outro órgão
equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.
II - A comprovação de boa situação financeira, avaliada
automaticamente pelo SICAF, com base na obtenção de Índice de
Liquidez Geral (LG) Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
resultante da aplicação das fórmulas a seguir:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante
III - Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício
social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); e
IV - Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial
ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

7.2. A habilitação jurídica e a regularidade fiscal e trabalhista poderão ser
comprovadas mediante regular cadastro, habilitação parcial e documentação
obrigatória válidas.
7.2.1. A comprovação do cadastro e habilitação parcial no SICAF dar-se-á
mediante verificação da validade dos documentos necessários, por meio de consulta
online ao referido sistema.
7.2.2. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues acompanhados da tradução para Língua Portuguesa, efetuada por
Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.
7.3. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em Língua
Portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
7.4. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de documentos para
cumprimento de exigências deste Edital e seus Anexos.
7.5. A Comissão de Seleção de apoio poderão obter certidões nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissoras, constituindo-se em meio legal de prova, na
forma do disposto no art. 25, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005.
7.5.1. Caso não conste do documento o respectivo prazo de validade, o
documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a
partir da data de sua emissão, exceto atestados de capacidade técnica.
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7.5.2. Será consultado o Portal do CNJ e Portal da Transparência para
verificação de possíveis condenações cíveis por ato de improbidade administrativa
impeditivas da participação no certame (art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº
8.666/1993, SIASG-Comunica, Mensagem nº 068025, de 29/08/2011, e Acórdão TCU
nº 1793/2011-P - item 9.5.1.5.2).
7.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será declarado
o proponente vencedor.
8. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
8.1. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura eletrônica de
instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da
proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital.
8.2. Concluído o procedimento licitatório, será o licitante vencedor notificado,
por escrito, para assinatura eletrônica do termo de Contrato, do qual farão parte
integrante, ainda que não transcritas total ou parcialmente no referido instrumento,
as condições estabelecidas neste Edital, a proposta da empresa vencedora e todos
os elementos técnicos que serviram de base à licitação.
8.3. A assinatura eletrônica do Contrato pela selecionada dar-se-á por meio
de sistema de processo administrativo eletrônico da EMPROTUR e no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, a contar da data de sua convocação pela EMPROTUR.
8.3.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo proponente selecionado, por escrito, durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela EMPROTUR.
8.3.2. É de responsabilidade do proponente vencedor proceder com seu
cadastro como usuário externo no mencionado sistema de processo administrativo
eletrônico da EMPROTUR, conforme suas normas próprias, em tempo hábil para a
assinatura do contrato no prazo estabelecido, através de link enviado pela Assessoria
Jurídica da EMPROTUR.
8.3.3. Caso o licitante vencedor não tenha procedido o mencionado cadastro
como usuário externo ou não tenha assinado eletronicamente o contrato no referido
sistema, poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação.
8.4. Se o licitante vencedor não comprovar as condições de habilitação
consignadas no Edital, ou recusar-se, injustificadamente, a assinar eletronicamente o
termo de Contrato no prazo estabelecido, poderá ser convocado outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos
habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das penalidades
previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
8.5. Previamente à emissão da nota de empenho e à contratação, a
Administração realizará consulta ao SICAF, CEIS, CNJ e Lista dos Inidôneos do TCU,
para identificar possível proibição de contratar com o poder público.
8.6. Para efeito do disposto no inciso XI do caput do art. 4º da Instrução
Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1540/2015,
a pessoa jurídica deverá, no ato da assinatura do contrato, apresentar à EMPROTUR
declaração de acordo com os modelos constantes dos Anexos IV da Instrução
Normativa retromencionada, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu
representante legal.
8.6.1. A EMPROTUR anexará a 1ª (primeira) via da declaração ao processo ou à
documentação que deu origem ao pagamento, para fins de comprovação à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), devendo a 2ª (segunda) via ser
devolvida ao interessado como recibo.
8.6.2. No caso de pagamento decorrente de contratos de prestação de
serviços continuados, a declaração a que se refere o caput deverá ser anexada ao
processo ou à documentação que deu origem ao 1º (primeiro) pagamento do
contrato, sem prejuízo de o declarante informar, imediatamente, à EMPROTUR,
qualquer alteração na situação declarada.
8.6.3. A declaração poderá ser apresentada por meio eletrônico, com a
utilização de certificação digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), desde que no documento eletrônico arquivado pela fonte
pagadora conste a assinatura digital do representante legal e respectiva data da
assinatura.
8.6.4. Alternativamente à declaração, a EMPROTUR poderá verificar a
permanência do contratado no Simples Nacional mediante consulta ao Portal do
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Simples Nacional e anexar cópia da consulta ao contrato ou documentação que deu
origem ao pagamento, sem prejuízo do contratado informar imediatamente ao
contratante qualquer alteração da sua permanência no Simples Nacional.
8.6.5. A exigência, ora prevista, aplica-se no caso de prorrogação do contrato
ou a cada novo contrato, ainda que nas mesmas condições do anterior.
9. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
9.1. O contrato vigorará até 31 de março de 2021, contados da sua
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.
10. DO CRONOGRAMA E RESULTADO FINAL

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS
a) Publicação do Edital de Chamamento Público. 11/08/2020
b) Envio das propostas pelas agências de propaganda 11/08/2020 a 14/08/2020
c) Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção. 14/08/2020 a 17/08/2020
d) Divulgação do resultado. 17/08/2020
e) Homologação e publicação do resultado definitivo da
fase de seleção. 17/08/2020
f) Assinatura do Contrato 18/08/2020

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Os critérios referentes às obrigações da contratada estão previstos no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Os critérios referentes às obrigações da contratante estão previstos no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13.1. Os critérios referentes ao acompanhamento e a fiscalização contratual
estão previstos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
14. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
14.1. Os critérios referentes à liquidação e ao pagamento estão previstos no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
15. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
15.1. Os critérios referentes à alteração contratual estão previstos no Termo
de Referência, Anexo I deste Edital.
16. DA REPACTUAÇÃO/REAJUSTE
16.1. Os critérios referentes à repactuação contratual estão previstos no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
17. DAS PENALIDADES
17.1. Os critérios referentes às penalidades sobre a execução contratual estão
previstos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
18. DA RESCISÃO
18.1. Os critérios referentes à rescisão contratual estão previstos no Termo de
Referência, Anexo I deste Edital.
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. Os proponentes contemplados que estiverem inadimplentes com a
EMPROTUR ou com a Administração Pública Estadual não poderão receber os
recursos previstos no presente Edital de Seleção, hipótese em que serão
desclassificados.
19.2. A utilização do brasão da EMPROTUR e do Governo do Estado do RN –
Secretaria de Turismo nos materiais publicitários decorrentes desta contratação será
feita da forma como segue:

a) Para o material que for elaborado a partir do período do pleito
eleitoral, não poderá haver inserção do brasão do Governo do Estado
do RN, em atendimento a Lei Federal nº 9.504/97, que estabelece uma
série de condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral.
b)Para o material que for elaborado a partir do final do pleito eleitoral
até 31 de dezembro de 2020, será obrigatória a utilização do brasão
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do Governo do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Turismo nos
materiais publicitários decorrentes da execução do termo de fomento.
I - Antes da veiculação de qualquer material promocional, o
proponente precisa encaminhar para aprovação da Diretoria de
Promoção Turística, através do Fiscal do Contrato a ser designado.
II - Na campanha de marketing digital é vedada a utilização de
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.

19.3. Os proponentes contemplados pelo presente Edital deverão utilizar os
recursos financeiros recebidos exclusivamente em despesas pertinentes à execução
dos projetos contemplados.
19.4. A apresentação de proposta pela Agência implicará a concordância plena
e integral dos termos deste Edital, seus anexos, eventuais alterações e legislação
vigente.
19.5. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção juntamente com a Diretoria requisitante.
19.6. Firmada o contrato, a agência será responsáveis por quaisquer danos ou
prejuízos provenientes da execução do objeto, correndo às suas expensas as
despesas para reparação de danos.
19.7. À EMPROTUR fica reservado o direito de prorrogar, revogar ou anular o
presente Edital, havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos
devidamente apresentados nos autos do processo de origem.
19.8. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado do RN para serem
dirimidas quaisquer questões decorrentes do presente Edital.
20. DOS ANEXOS
20.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes
anexos:
20.1.1. Anexo I – Termo de Referência (SEI nº 6481082).
20.1.2. Anexo II –  Minuta de Contrato (SEI nº 6485014).
20.1.3. Anexo III - Estatuto Social da EMPROTUR (SEI nº 6485067).
20.1.4. Anexo IV - Norma Padrão da Atividade Publicitária (SEI nº 6485081).
20.1.5. Anexo V - Tabela SINAPRO (SEI nº 6485113)
20.1.6. Anexo VI - Portaria 21 - Comissão de Seleção (SEI nº 6481990).

Documento assinado eletronicamente por ANGELA BRAGA, Subgerente de
Promoção Nacional e Feiras, em 11/08/2020, às 13:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de
janeiro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por GUILHERME WANDERLEY
FERNANDES LISBOA, Subgerente de Mídias Digitais, em 11/08/2020, às
13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do
Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por BETHISE CABRAL, Subgerente de
Promoção Internacional, em 11/08/2020, às 13:56, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro
de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6495723 e o código CRC 862B5005.

 
Referência: Processo nº 12610021.001321/2020-63 SEI nº 6495723
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TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 12610021.001321/2020-63
1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente termo tem por objetivo estabelecer os requisitos para
a contratação de agência de propaganda visando a prestação dos serviços de
publicidade para executar o principal objeto social da Empresa Potiguar de Promoção
Turística S/A que é de promover e divulgar o Rio Grande do Norte como destino
turístico.
1.2. A EMPROTUR tem a missão de movimentar a maior atividade econômica
do Estado, o Turismo, uma vez que não há grandes indústrias instaladas no RN e tal
ramo impacta diretamente em 52 cadeias produtivas potiguares. Quanto mais ações
de promoção e divulgação do turismo, mais turistas visitando, haverá o aumento
exponencial da geração de emprego e renda, fomentando a economia, tendo em
vista que é um ciclo que se retroalimenta. Tradicionalmente, as ações da empresa
sempre se ativeram a exposições e eventos de incentivo aos agentes de viagem,
contudo, ao passar dos anos e diante do avanço tecnológico, verificou-se a mudança
na mentalidade dos turistas, ficando cada vez mais evidente que os turistas se
convencem, adquirem pacotes, conhecem destinos, através de anúncios e
campanhas, principalmente os que estão inseridos na internet, demonstrando assim
a importância das campanhas de marketing digital, como a objeto desta contratação.
2. DO OBJETO
2.1. Contratar 01 (uma) agência de publicidade e propaganda, visando a
prestação de serviços de publicidade e propaganda, que compreende ao conjunto de
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação, a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover os produtos e
serviços turísticos, difundir ideias ou informar o público em geral acerca do rico
patrimônio histórico-cultural, material e imaterial do Estado do Rio Grande do Norte,
notadamente com o intuito de:

a) cumprir seu principal objeto social que é de promover e divulgar o
Rio Grande do Norte como destino turístico;
b)fomentar a economia do Estado do Rio Grande do Norte,
considerando que o turismo é a principal atividade econômica, com a
geração de emprego e renda;

2.2. As especificações técnicas dos serviços de que trata o referido objeto,
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guardará obediência ao detalhamento especificado constante deste Termo de
Referência, em consonância com as políticas de Turismo do Estado do Rio Grande do
Norte e Estatuto Social da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A (EMPROTUR).
2.3. Conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Federal
nº.12.232/2010, também integram o objeto deste Termo de Referência, como
atividades complementares, os serviços especializados pertinentes:

a) Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o
mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão
difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das
campanhas realizadas na execução do contrato, vedada a inclusão de
matéria estranha ou que não guarde pertinência temática com a ação
publicitária ou com o objeto do contrato de prestação de serviços de
publicidade;
b)À produção e à execução técnica de peças, materiais e projetos
publicitários, de mídia e não mídia, criados pela agência contratada e
pela equipe de Marketing da EMPROTUR;
c) À criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os
efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com
novas tecnologias.

2.4. O planejamento, previsto no subitem 2.3.a, objetiva subsidiar a
proposição estratégica das ações publicitárias, tanto nos meios e veículos de
divulgação tradicionais (off-line) como digitais (on-line), para alcance dos objetivos de
comunicação e superação dos desafios apresentados; e devem prever, sempre que
possível, os indicadores e métricas para aferição, análise e otimização de resultados.
2.5. Conforme prevê o art. 3º da Lei Federal nº.12.232/2010, as pesquisas e
outros instrumentos de avaliação previstos na alínea “a” do subitem 2.3. terão a
finalidade específica de aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a veiculação
e de possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas publicitárias realizadas
em decorrência da execução do contrato.
2.6. Os serviços previstos neste contrato não abrangem atividades de
patrocínio, de relações-públicas, de assessoria de comunicação e de imprensa e a
realização de eventos festivos de qualquer natureza.
2.6.1. Não se incluem no conceito de patrocínio mencionado no subitem
precedente, os projetos de veiculação em mídia ou em plataformas que funcionem
como veículos de divulgação.
2.7. Tais serviços deverão ter caráter promocional, legal, informativo ou de
orientação social, perseguindo sempre a meta de eficiência e racionalidade na
otimização da aplicação dos recursos.
2.8. A CONTRATADA atuará por ordem e conta da CONTRATANTE, em
conformidade com o art.3º da Lei Federal nº.4.680/1965, na contratação de
fornecedores de bens e de serviços especializados, para a execução das atividades
complementares de que trata o subitem 2.3, e de veículos de divulgação, para a
transmissão de mensagens publicitárias.
2.9. A CONTRATADA não poderá subcontratar outra agência de propaganda
para a execução de serviços previstos neste item.
2.10. Para a execução das ações de comunicação publicitária, a futura
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CONTRATANTE deverá, obrigatoriamente, instituir procedimento de seleção interna
entre as contratadas, cuja metodologia será aprovada pela administração e publicada
na imprensa oficial, conforme disposto no artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº
12.232/2010.
3. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
3.1. O presente contrato terá duração da data de sua assinatura até 31 de
março de 2021, podendo prorrogar a vigência, de acordo com os critérios de
conveniência e oportunidade.
3.1.1. A prorrogação com será instruída mediante avaliação de desempenho da
CONTRATADA, a ser efetuada pela CONTRATANTE.
4. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E VALOR CONTRATUAL
4.1. O valor da contratação está estimado em R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) pelo período de vigência estabelecido no item 3.
4.1.1. A futura CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu juízo, executar ou
não a totalidade do valor contratual.
4.1.2. A previsão de recursos orçamentários para a execução dos serviços
durante o exercício de 2020 consta na Lei Orçamentária Anual - 2020, na seguinte
dotação orçamentária:

a) Unidade Gestora 28.2022 – Empresa Potiguar de Promoção Turística
S/A – EMPROTUR;
b)Subação 303001 - Campanha de Marketing - Nacional
c) Elemento de Despesa: 33.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica;
d)Subelemento: 47 – Serviços de Comunicação em geral;
e) Fonte de Recursos: Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários
do Tesouro Estadual no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais).

4.1.3. Se a futura CONTRATANTE optar pela prorrogação do contrato que vier a
ser assinado serão consignadas nos próximos exercícios, na Lei Orçamentária Anual,
as dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos.
5. DA SELEÇÃO DA CONTRATADA
5.1. Somente poderão participar desta seleção as empresas que satisfizerem
todas as exigências abaixo estabelecidas:

a) Enquadrarem-se na definição de agência de publicidade e/ou
propaganda dada pela Lei Federal nº.4.680/1965 e pelo Decreto
Federal nº.57.690/1966 (parcialmente alterado pelo Decreto Federal
nº.4563/2002) e suas modificações;
b)Estiverem constituídas no Brasil de acordo com as leis brasileiras.
Em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em
funcionamento no país, que apresentem o ato de registro ou o decreto
de autorização para funcionamento;
c) Que seja certificada pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão –
CENP (Parágrafo 1º do art.4º da Lei Federal nº.12.232/2010);
d)Comprovarem a execução de pelo menos 1 projeto relacionado ao
Turismo;
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e) Comprovarem o funcionamento de pelo menos 5 anos.
5.2. Não poderão participar desta concorrência as agências de publicidade
e/ou propaganda:

a) Que estiverem cumprindo suspensão temporária do direito de
participar de licitação ou estiver impedida de contratar com a futura
CONTRATANTE;
b)Cuja falência tenha sido decretada ou que estiver em concurso de
credores, em processo de recuperação extrajudicial ou judicial, ou em
processo de liquidação, dissolução, cisão, fusão ou incorporação;
c) Que tenham sido consideradas inidôneas, pela Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal;
d)Estrangeiras que não funcionem no País;
e) Que estejam reunidas em consórcio.

5.2.1. Para a análise das condições de participação, também serão  realizadas 
consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no
Portal da Transparência mantido pela Controladoria Geral da União - CGU e ao
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
(CADIN) disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em harmonia com
o disposto no Acórdão nº.1793/2011 do Plenário do Tribunal de Contas da União -
TCU.
5.2.2. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o
controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.
5.3. A participação na presente seleção implica:

a) a confirmação de que recebeu este Termo de Referência contendo
todos os requisitos para a contratação;
b)a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e
condições constantes deste Termo e de seus anexos;
c) a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor;
d)a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

5.4. A metodologia de seleção da agência contratada será composta por
quesitos que receberão notas de 0 (zero) a 5 (cinco),  para os critérios técnicos,
conforme os pesos a abaixo, e notas de 0 (zero) a 5 (cinco) pela Proposta de Preços,
cuja somatória será a pontuação total da agência e definirá a ordem de classificação.
5.4.1. Projetos relacionados ao Turismo (peso 3);
5.4.2. Comprovar realização de mais de 10 campanhas (peso 2)
5.4.3. As participantes da seleção assumem todos os custos de preparação e
apresentação das Propostas (Critérios Técnicos e Propostas de Preços) e dos
Documentos de Habilitação exigidos neste Termo, ressalvado que a EMPROTUR não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo administrativo.
5.5. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 14 de agosto de 2020,
através do email: rnemprotur@gmail.com, até as 12 horas e o resultado será
divulgado no site www.emprotur.setur.rn.gov.br, na aba da Transparência, até as
24 horas deste dia. 
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5.6. Havendo empate, a agência que tiver o CNPJ mais antigo ganhará a
contratação.
6. DA COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS
6.1. Os critérios técnicos deverão ser comprovados através de publicações,
registros fotográficos, declaração de veiculação, contratos anteriores, todos
acompanhados do portfólio da agência, em anexo a um ofício dissertando toda a
comprovação, devidamente timbrado.
6.2. Deverá ser apresentado a listagem de todos os profissionais e suas
qualificações técnicas no portfólio da empresa.
7. DA PROPOSTA DE PREÇO
7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da
futura CONTRATADA, ter suas páginas numeradas sequencialmente e ser redigida
em língua portuguesa, com clareza, sem emendas ou rasuras. A Proposta de Preços
deverá ser datada e assinada no documento referido no subitem 7.4 deste Termo,
por quem detenha poderes de representação legal da LICITANTE, na forma de seus
atos constitutivos, devidamente identificado.
7.2. A valoração da proposta de preço será feita pelo critério de maior
desconto no orçamento ofertado, os menores receberão as notas
progressivamente.
7.3. A proposta de preços deverá conter:
7.3.1. A proposta de remuneração pelos serviços prestados:

a) Proposta de Preços, na qual é vedada a cobrança de qualquer outro
tipo de comissão, honorário ou bônus de veiculação sobre os
trabalhos de mídia e/ou produção que extrapole as comissões de 20%
(vinte por cento) para veiculação, 15% (quinze por cento) para
produção e 5% (cinco) quando a responsabilidade da AGÊNCIA limitar-
se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou
suprimento.

7.4. A proposta de Preços deverá indicar:
a) O desconto que será concedido ao cliente sobre os custos internos
de produção da agência, não inferior a 20%, apurados em relação à
Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do
Norte – SINAPRO/RN, ou superior a 60% (sessenta por cento), nos
termos do art. 11 da Lei Federal n°.4.680/1965.
b)O prazo de pagamento, pela cliente, dos serviços e dos custos
internos e de produção da própria agência, não inferior a 60 (sessenta)
dias úteis do aceite da comprovação da execução dos serviços, ou
seja, da certificação da Nota Fiscal.

7.4.1. Tratamento dos Direitos Autorais: A agência fará constar declaração de
que tratará da questão dos direitos autorais dos produtos de comunicação e peças
publicitárias que vier a produzir, estabelecendo:

a) Para os direitos de autoria intelectual (criação, textos, produção,
direção, trilha sonora original, arte finalização e assemelhados), cessão
definitiva à EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A, dos
direitos patrimoniais de uso,
b)Para os direitos de imagem (atores e modelos) e para os direitos de
reutilização de obras artistas preexistentes (ou de sua reprodução), o

Termo de Referência EMPROTUR - DIR PROM TUR 6481082         SEI 12610021.001321/2020-63 / pg. 18



licenciamento de uso durante o prazo de duração do contrato,
definindo-se o percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do
cachê original ou da licença original de uso, conforme o caso;
c) Compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os
orçamentos de produção de peças, os valores dos cachês e os
licenciamentos de uso de obras artistas preexistentes, inclusos nesses
orçamentos.

7.5. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ainda ser elaborada visando atender as
normas desta seleção, estar digitada ou impressa por processo eletrônico, em papel
timbrado da proponente, redigida em linguagem clara, no idioma oficial do Brasil, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante
legal da empresa na última folha e rubricada nas demais, e conter o seguinte:

a) Declaração expressa de que nos preços ofertados encontram-se
incluídos todos os impostos, taxas, fretes, tributos e os demais
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes
sobre o contrato serão de responsabilidade da proponente que vier a
ser contratada, inclusive as respectivas comprovações de quitação
destes, como condição para recebimento dos valores devidos pela
contratante e demais encargos;
b)Declaração de validade da proposta por prazo não inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de recebimento das propostas pela
EMPROTUR;
c) Declaração em papel timbrado com CNPJ, nome e endereço da
pessoa jurídica, indicando o nome, qualificação, endereço e CPF do seu
representante legal que assinará o contrato;
d) Indicar nome do estabelecimento bancário, localidade e número da
conta-corrente em que deverá ser efetivado o pagamento.

7.6. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução dos
serviços será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo
a proponente pleitear acréscimo após a abertura das propostas de preços.
7.7. A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste Termo de Referência.
7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Termo de Referência, sejam omissas ou apresentem irregularidades
insanáveis.
7.9. O prazo de validade da Proposta de Preços deverá ser de 60 (sessenta)
dias corridos, contados de sua apresentação.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1. Para se habilitar, a proponente deverá apresentar a documentação, na
forma prevista nos subitens a seguir: 
8.1.1. Documentos de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista.
8.2. Documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Declarações expedidas por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou
Privado, que ateste que a proponente prestou às declarantes serviços
compatíveis com os do objeto desta concorrência, representados, no
mínimo, pelas atividades descritas no objeto deste Termo de
Referência;
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b)Certificado de Qualificação Técnica de Funcionamento, emitido pelo
Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) ou por entidade
equivalente legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora
das condições técnicas de agências de propaganda, conforme
disposto no § 1º do art.4º da Lei Federal nº.12.232/2010.
I - o certificado de qualificação técnica de funcionamento emitido
para a matriz da agência valerá para a filial;
II - o documento obtido no site do CENP ou da entidade equivalente
terá sua validade verificada pela Comissão Especial de Licitação.

9. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
9.1. Será executada uma Campanha de Marketing Digital, nos moldes o
quadro abaixo, para os seguintes Estados:
9.1.1. Rio Grande do Norte, notadamente nos Municípios de Natal, Pau dos
Ferros, Mossoró, Apodi, Caicó e Currais Novos;
9.1.2. Paraíba, notadamente  nos Municípios de João Pessoa, Souza, Cajazeiras
e Patos;
9.1.3. Pernambuco, notadamente nos Municípios de Recife, Jaboatão dos
Guararapes, Olinda e Caruaru;
9.1.4. Ceará, notadamente nos Municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e
Crato;
9.1.5. Alagoas, notadamente nos Municípios de Maceió e Arapiraca;
9.1.6. Bahia, notadamente nos Municípios de Salvador e Lauro de Freiras;
9.1.7. Sergipe, notadamente no Município de Aracaju.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

01

PRODUÇÃO DE SPOT
 
Gravação e finalização de 1 (um) spot de 30
segundos, incluindo: produção, sonorização,
locução, edição, mixagem e finalização.
 

Spot 5

02

COMPRA DE MÍDIA
 
Compra de mídia digital para impulsionamento nas
principais redes sociais voltadas ao turista
(Instagram, Facebook, Youtube, Tik Tok) e no site
de busca Google.
 

Inserções 1.500

03

VEICULAÇÃO DE SPOT EM RÁDIOS AM E FM
 
Veiculação de 10 spot diários, de 30 segundos
cada, em sistema rotativo, no período a definir no
2º semestre de 2020, referente ao selo Turismo +
Protegido e políticas sanitárias do setor turístico.
Os spot serão veiculados em 11 (onze) rádios AM
no território do Rio Grande do Norte, 2 (duas)
rádios FM na cidade de Fortaleza (CE), 2 (duas)
rádios FM em João Pessoa (PB), 1 (uma) rádio FM
em Recife (PE) e  6 (seis rádios FM na região do
Rio Grande do Norte. A escolha das rádios ficará a
cargo da contratante mediante estudo de
audiência.

Inserções 2.200
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04

VEICULAÇÃO DE COMERCIAL EM CANAIS
ESPECIALIZADOS
 
25 (vinte e cinco) inserções de banner digitais nos
sites de mídia especializada do setor turístico.
 

Inserções 25

9.2. O foco da promoção é nos destinos abaixo relacionados:
9.2.1. Serras do Agreste Potiguar (Aventura);
9.2.2. Santuário de Santa Rita de Cássia + Espaço Santá (Religioso e Cultural);
9.2.3. Geoparque Seridó (Ecoturismo e Histórico-cultural);
9.2.4. Tibau do Sul / Pipa (Sol e Praia, Gastronomia);
9.2.5. São Miguel do Gostoso (Sol e Praia/Esportes);
9.2.6. Natal (Sol e Praia, Histórico-cultural, Corporativo, Gastronômico);
9.2.7. Galinhos (Sol e Praia);
9.2.8. Mossoró (Cultural e Corporativo);
9.2.9. Martins e Portalegre (Aventura e ecoturismo).
10. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E ACEITAÇÃO
10.1. A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e
verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo
ou em parte, quando não corresponderem ao solicitado ou especificado.
10.1.1. Será nomeado fiscal e seu substituto, para acompanhar e fiscalizar a
execução deste contrato e registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências,
irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos serviços e terá
poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata
correção.
10.2. A fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade,
única, integral e exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços
objeto deste contrato.
10.3. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a
dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância da CONTRATANTE.
10.4. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que qualquer
execução, referente à produção, distribuição ou veiculação, considerada não
aceitável, no todo ou em parte, seja refeita ou reparada, nos prazos estipulados pela
fiscalização, sem ônus para a CONTRATANTE.
10.5. A autorização, pela CONTRATANTE, dos planos de mídia e dos serviços
executados pela CONTRATADA ou por seus fornecedores de bens e de serviços
especializados não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução
técnica e comprovação das veiculações e dos serviços.
10.6. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a
irregularidade ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades
determinadas neste contrato.
10.7. A CONTRATADA permitirão e oferecerão condições para a mais ampla e
completa fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações,
propiciando o acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.
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10.8. A CONTRATADA se obrigam a permitir que a auditoria interna da
CONTRATANTE ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os
documentos que digam respeito aos serviços prestados à CONTRATANTE.
10.9. À CONTRATANTE é facultado o acompanhamento de todos os serviços
objeto deste contrato, juntamente com representantes credenciados pela
CONTRATADA.
10.10. A CONTRATANTE avaliará os serviços prestados pela CONTRATADA, pelo
menos, dois meses antes do encerramento de cada período contratual de 6 (seis)
meses.
10.10.1. A avaliação será considerada pela CONTRATANTE para: apurar a
necessidade de solicitar da CONTRATADA correções que visem maior qualidade dos
serviços prestados; decidir sobre prorrogação de vigência ou rescisão contratual; e
fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações sobre seu desempenho
para servir de prova de capacitação técnica em licitações.
10.10.2. Cópia do instrumento de avaliação de desempenho será encaminhada ao
fiscal deste contrato e ficará à disposição dos órgãos de controle interno e externo
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas
neste contrato ou dele decorrentes:
11.1.1. Operar como organização completa e fornecer serviços de elevada
qualidade.
11.1.2. Centralizar o comando da publicidade da CONTRATANTE no Rio Grande
do Norte, onde, para esse fim, manterá escritório, sucursal ou filial. A seu juízo, a
CONTRATADA poderá utilizar-se de sua matriz ou de seus representantes em outros
Estados para serviços de criação e de produção ou outros complementares ou
acessórios que venham a ser necessários, desde que garantidas as condições
previamente acordadas.
11.1.2.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data da assinatura deste instrumento, que possuem, no Rio
Grande do Norte, estrutura de atendimento compatível com o volume e a
característica dos serviços a serem prestados à CONTRATANTE, representada, no
mínimo, pelos seguintes profissionais e respectivas qualificações:

a) 01 (um) Diretor geral: possuir experiência comprovada.
b)01 (um) Profissional de atendimento: possuir formação acadêmica e
experiência comprovada na função.
c) 01 (um) profissional de planejamento e pesquisa: possuir formação
acadêmica e experiência comprovada em planejamento de
comunicação e marketing;
d)01 (um) Diretor de criação: possuir formação acadêmica e
experiência comprovada no setor de criação de agência de publicidade;
e) 01 (uma) dupla de criação: possuir formação acadêmica e
experiência comprovada.
f) 01 (uma) dupla de criação para o meio digital: possuir formação
acadêmica e experiência comprovada.
g)01 (um) profissional de produção (impressa, eletrônica, digital e de
design/ computação gráfica): possuir experiência comprovada em
produção;
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h)01 (um) profissional de Mídia: possuir formação acadêmica e
experiência comprovada em planejamento e execução de mídia.

11.1.3. Executar – com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante
a contratação de fornecedores de bens e de serviços especializados e de veículos de
divulgação – todos os serviços relacionados com o objeto deste contrato, de acordo
com as especificações estipuladas pela CONTRATANTE.
11.1.4. Utilizar, na elaboração dos serviços objeto deste contrato, os
profissionais indicados no Portfólio da agência, para fins de comprovação da
Capacidade de Atendimento, admitida sua substituição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, mediante comunicação formal à CONTRATANTE.
11.1.5. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas
negociações comerciais junto a fornecedores de bens e de serviços especializados e
a veículos de divulgação e transferir à CONTRATANTE todas as vantagens obtidas.
11.1.5.1. Pertencem à CONTRATANTE todas as vantagens obtidas em negociação
de compra de mídia diretamente ou por intermédio da CONTRATADA, incluídos os
eventuais descontos e as bonificações na forma de espaço, tempo ou reaplicações
que tenham sido concedidos por veículo de divulgação.
11.1.5.1.1.        O disposto no subitem 11.1.5.1 não abrange os planos de incentivo
concedidos por veículos de divulgação à CONTRATADA, nos termos do art. 18 da Lei
Federal nº.12.232/2010.
11.1.5.2. O desconto de antecipação de pagamento será igualmente transferido à
CONTRATANTE, caso esta venha a saldar compromisso antes do prazo estipulado.
11.1.5.3. A CONTRATADA não poderá, em nenhum caso, sobrepor os planos de
incentivo aos interesses da CONTRATANTE, preterindo veículos de divulgação que
não os concedam ou priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se
na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos
comprovados
11.1.5.4. O desrespeito ao disposto no subitem 11.1.5.3 constituirá grave violação
aos deveres contratuais por parte da CONTRATADA e a submeterá a processo
administrativo em que, comprovado o comportamento injustificado, implicará a
aplicação das sanções previstas neste contrato.
11.1.6. Negociar sempre as melhores condições de preço, até os percentuais
máximos constantes nos subitens do item "Direitos Autorais", no tocante aos direitos
patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e
conexos e aos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, nos casos de
reutilizações de peças publicitárias da CONTRATANTE.
11.1.7. Observar as seguintes condições para o fornecimento de bens e de
serviços especializados à CONTRATANTE:

I - Fazer cotações prévias de preços para todos os bens e
serviços especializados a serem prestados por fornecedores;
II - Só apresentar cotações de preços obtidas junto a fornecedores
previamente cadastrados pelo CONTRATANTE, aptos a fornecer à
CONTRATADA bens e serviços especializados, relacionados com as
atividades complementares da execução do objeto deste contrato; 
III - Apresentar, no mínimo, 03 (três) cotações coletadas entre
fornecedores de bens e de serviços especializados cadastrados pelo
CONTRATANTE que atuem no mercado do ramo do fornecimento
pretendido;
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pretendido;
IV - Exigir dos fornecedores que constem da cotação de bens e de
serviços especializados, o detalhamento das especificações que
compõem seus preços unitários e total;
V - A cotação deverá ser apresentada com a identificação do
fornecedor (nome empresarial completo, CNPJ ou CPF, endereço,
telefone, entre outros dados) e assinatura do responsável pela
cotação, por meio impresso ou digital.

11.1.7.1. Quando o fornecimento de bens ou de serviços especializados tiver valor
superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global deste contrato, A
CONTRATADA coletarão orçamentos dos fornecedores em envelopes fechados, que
serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob a fiscalização da
CONTRATANTE.
11.1.7.2. Se não houver possibilidade de obter 03 (três) cotações, a CONTRATADA
deverão apresentar as justificativas pertinentes, por escrito, para prévia decisão da
CONTRATANTE.
11.1.7.3. Se e quando julgar conveniente, a CONTRATANTE poderá supervisionar o
processo de seleção dos fornecedores, realizado pela CONTRATADA, quando o
fornecimento de bens ou de serviços especializados tiver valor igual ou inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) do valor global deste contrato.
11.1.7.4. A CONTRATADA estão cientes de que deverá incluir cláusula de alerta em
seus pedidos de cotação junto a fornecedores de bens e de serviços especializados,
quando pertinente, no sentido de que, na produção de peças publicitárias destinadas
à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, seja
considerado o disposto nos arts. 44 a 46 da Lei Federal nº.12.288/2010.
11.1.7.5. Cabe à CONTRATADA informar, por escrito, aos fornecedores de bens e
de serviços especializados, acerca das condições estabelecidas na Cláusula Décima
para a reutilização de peças e materiais publicitários, especialmente no tocante aos
direitos patrimoniais de autor e conexos.
11.1.7.6. As disposições dos subitens 11.1.7 e 11.1.7.3 não se aplicam à
compra de mídia.
11.1.8. Submeter a contratação de fornecedores de bens e de serviços
especializados, para a execução do objeto deste contrato, à prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE.
11.1.8.1. É vedada a cotação prévia de preços para o fornecimento de bens ou de
serviços especializados junto a fornecedores em que:

I - Um mesmo sócio ou cotista participe de mais de um fornecedor
em um mesmo procedimento de cotação;
II - Algum dirigente ou empregado da CONTRATADA tenha
participação societária ou vínculo comercial ou de parentesco até o
terceiro grau.

11.1.9. Obter a autorização prévia da CONTRATANTE, por escrito, para realizar
despesas com bens e serviços especializados prestados por fornecedores, com
veiculação e com qualquer outra despesa relacionada com este contrato. 
11.1.10. A CONTRATADA só poderão reservar e comprar espaço ou tempo
publicitário de veículos de divulgação, por ordem e conta da CONTRATANTE, se
previamente tiver sido por ela expressamente autorizada.
11.1.9.1.1.      A autorização a que se refere o subitem precedente não exime da

Termo de Referência EMPROTUR - DIR PROM TUR 6481082         SEI 12610021.001321/2020-63 / pg. 24



CONTRATADA sua responsabilidade pela escolha e inclusão de veículos de divulgação
nos planejamentos de mídia por ela apresentados, para as ações publicitárias a serem
executadas durante a vigência deste contrato.
11.1.9.1.2.         Quando da programação de veículo de divulgação on-line, a
CONTRATADA obrigam-se a providenciar Termo de Conduta, segundo o qual o
veículo se responsabiliza pelos seus conteúdos ou de sites parceiros, declarando
estar de acordo com os termos do Marco Civil da Internet, de forma a evitar ações
publicitárias da CONTRATANTE em veículos de divulgação que promovam conteúdo
ou atividades ilegais.
11.1.11. Apresentar à CONTRATANTE, para autorização do plano de mídia de cada
ação ou campanha publicitária, relação dos meios, praças e veículos de divulgação
dos quais será possível e dos quais se revela impossível obter o relatório de
checagem de veiculação, a cargo de empresa independente,  e a(s) justificativa(s)
que demonstre(m) tal impossibilidade, com o fim de atender ao disposto no art. 15
da Lei Federal nº.12.232/2010.
11.1.12. Apresentar à CONTRATANTE, como alternativa ao subitem 11.1.10,
estudo prévio sobre os meios, praças e veículos de divulgação dos quais será
possível e dos quais se revela impossível obter o relatório de checagem de
veiculação, a cargo de empresa independente,, e as justificativas que demonstrem tal
impossibilidade, com o fim de atender ao disposto no art.15 da Lei Federal
nº.12.232/2010.
11.1.12.1. O estudo de que trata o subitem 11.1.11 deve levar em conta os meios,
praças e veículos de divulgação habitualmente programados nos esforços de
publicidade da CONTRATANTE, com vistas à realização de negociação global entre as
partes sobre o que seja oneroso e o que seja suportável para a CONTRATADA.
11.1.11.1.1.    O resultado da negociação global entre as partes previstos no subitem
11.1.11.1 vigerá para os planos de mídia que vierem a ser aprovados em até 12
(doze) meses da data de assinatura deste contrato.
11.1.12.2. Ao final do período de 12 (doze) meses, a CONTRATADA apresentará
novos estudos, que vigorará durante os 12 (doze) meses seguintes e assim
sucessivamente.
11.1.12.3. Se fato superveniente alterar significativamente as análises e conclusões
do estudo mencionado no subitem 11.1.11, a CONTRATANTE poderá solicitar novo
estudo à CONTRATADA e, em decorrência, poderá promover nova negociação global
e determinar seu novo período de vigência.
11.1.13. Encaminhar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, sem ônus para
esta, cópia de peças produzidas, desde que não seja para uso em veiculação em
mídia paga, nos seguintes formatos:

a) TV e Cinema: cópias em arquivos digitais;
b) Internet: arquivos digitais;
c) Rádio: arquivos digitais;
d)Mídia impressa e material publicitário: arquivos digitais em alta
resolução, abertos ou finalizados.

11.1.13.1. As peças poderão ser agrupadas em um mesmo DVD, caso atenda à
solicitação da CONTRATANTE.
11.1.14. Prestar os seguintes serviços à CONTRATANTE, como resultado da
concorrência que deu origem a este instrumento:
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a) manutenção de acervo da propaganda da CONTRATANTE, em meio
virtual, com as peças produzidas durante a execução deste contrato e
as respectivas informações referentes a direitos autorais e prazos de
validade desses direitos;
b)manutenção de banco de imagens, com as fotos e imagens
produzidas durante a execução deste contrato e as respectivas
informações referentes a direitos autorais e prazos de validade desses
direitos.

11.1.14.1. O acervo virtual será constituído e mantido pela agência CONTRATADA
em decorrência do certame que deu origem a este instrumento, a suas expensas,
reservada à CONTRATANTE a faculdade de liberar seu uso a quem lhe aprouver.
11.1.15. Manter, durante o período de, no mínimo, 05 (cinco) anos, após a
extinção deste contrato, acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados,
compreendendo as peças e os materiais produzidos, com informações relativas aos
prazos de cessão dos direitos autorais vinculados, independentemente do disposto
nos subitens 11.1.12 e 11.1.13.
11.1.16. Orientar a produção e a impressão das peças gráficas aprovadas pela
CONTRATANTE.
11.1.17. Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições,
cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação da
CONTRATANTE, respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com
fornecedores de bens e de serviços especializados e com veículos de divulgação,
bem como os honorários da CONTRATADA pelos serviços realizados até a data
dessas ocorrências, desde que não causadas pela própria CONTRATADA ou pelos
fornecedores e veículos por ela contratados.
11.1.18. Não divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste
contrato, que envolvam o nome da CONTRATANTE, sem sua prévia e expressa
autorização.
11.1.19. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
desabonadores noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de
solicitação.
11.1.20. Não caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para
qualquer operação financeira.
11.1.21. Manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação, exigidas na concorrência que deu origem a este
instrumento, incluída a certificação de qualificação técnica de funcionamento de que
trata o §1º do art.4º da Lei Federal nº.12.232/2010.
11.1.22. Cumprir todas as Leis e posturas, federais, estaduais e municipais
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a
que houver dado causa, bem assim, quando for o caso, a legislação estrangeira com
relação a trabalhos realizados ou distribuídos no exterior.
11.1.23. Cumprir a legislação trabalhista e securitária com relação a seus
empregados e, quando for o caso, com relação aos empregados de fornecedores de
bens e de serviços especializados contratados.
11.1.24. Assumir, com exclusividade, todos os tributos e taxas que forem devidos
em decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições devidas à
Previdência Social, os encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de
trabalho, os encargos que venham a ser criados e exigidos pelos Poderes Públicos e
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outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.
11.1.25. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou
parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os
serviços contratados.
11.1.26. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a comprovação de
estarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas,
previdenciários e fiscais.
11.1.27. Executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com
fornecedores de bens e de serviços especializados e com veículos de divulgação,
bem como responder por todos os efeitos desses contratos, perante seus
signatários e a própria CONTRATANTE.
11.1.28. Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo
sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de
atuação da CONTRATANTE.
11.1.29. A infração a esse dispositivo poderá implicar a rescisão deste contrato e
sujeitará a CONTRATADA às penas da Lei Federal nº.9.279/1996, e às indenizações
das perdas e danos previstos na legislação ordinária.
11.1.30. Responder perante a CONTRATANTE e fornecedores de bens e de
serviços especializados por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora,
omissão ou erro, na condução dos serviços de sua responsabilidade, na veiculação
de publicidade ou em quaisquer serviços objeto deste contrato.
11.1.31. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou
erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de
despesas ou perda de descontos para a CONTRATANTE.
11.1.32. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa, dolo ou omissão de
seus empregados, prepostos ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações administrativas ou judiciais que lhe venham a
ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente
contrato.
11.1.33. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a
CONTRATADA adotará as providências necessárias no sentido de preservar a
CONTRATANTE e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou
representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação,
reembolsará à CONTRATANTE as importâncias que este tenha sido obrigado a pagar,
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data do efetivo
pagamento.
11.1.34. Responder por qualquer ação administrativa ou judicial movida por
terceiros com base na legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de
propriedade ou direitos autorais, relacionadas com os serviços objeto deste contrato.
11.2. As OBRIGAÇÕES a seguir complementam o subitem 11.1.
11.2.1. Todo serviço a ser prestado pela CONTRATADA deveram ser precedido
da apresentação do competente projeto de apropriação de custos o qual, aprovado
pela Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR, gerenciadores do
contrato, através do fiscal designado, gerará a expedição do Pedido de Inserção ou
Ordem de Execução de Serviços, onde constarão as especificações dos serviços,
processos e os prazos de execução. O valor dos serviços será orçado pela
CONTRATADA em cada caso, em função dos custos respectivos, obedecendo-se,
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rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua compatibilidade com os preços de
mercado, e deverão ser submetidos à apreciação do gerenciador do presente
contrato – a CONTRATANTE -, que decidirá quanto à sua aprovação.
11.2.2. Todos os serviços realizados serão documentados através da
apresentação dos respectivos comprovantes de veiculação.
11.2.3. Os serviços serão executados pela CONTRATADA com o fornecimento
de toda mão de obra, material e equipamento necessários, sendo permitida a
contratação de fornecedores de bens e serviços auxiliares da propaganda,
necessários ao cumprimento do objeto licitado, desde quer previamente submetido à
anuência da unidade ou órgão responsável pelo gerenciamento do contrato. Nessa
hipótese, a CONTRATADA será responsável pela administração dos suprimentos de
bens e serviços dos terceiros fornecedores e pela integral execução dos serviços
que competirem a ela, AGÊNCIA, arcando integralmente com os encargos de
qualquer natureza destes decorrentes.
11.2.3.1. Os originais dos materiais desenvolvidos para a execução dos serviços
(arte, fotolito, VT, filmes, etc.) ficarão sob a guarda da CONTRATADA, mas
disponíveis a qualquer tempo a Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A e,
quando for o caso, que poderá a seu critério, requisitar cópias dos originais para
comprovação da prestação do serviço e arquivo próprio, vendada a transferência a
agentes de qualquer espécie ou uso das finalidades solicitadas em pleno de
campanha específica.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas
neste contrato ou dele decorrentes:

a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com A
CONTRATADA;
b)fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os
elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos
serviços;
c) proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
d)verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas aos
honorários devidos às CONTRATADAS e às condições de contratação
de fornecedores de bens e de serviços especializados, pela
CONTRATADA;
e) notificar, formal e tempestivamente, A CONTRATADA sobre as
irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;
f) notificar A CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.
g)efetuar os pagamentos às CONTRATADAS nas condições e preços
pactuados.

12.2. A CONTRATANTE comunicará às CONTRATADAS por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletrônica para esse fim.
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)
13.1. O descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem
justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes,
poderá acarretar as seguintes sanções administrativas:
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I - Advertência;
II - Suspensão temporária de participação da seleção interna de
que trata o subitem 2.10;
III - Multa de mora e multa compensatória;
IV - Suspensão temporária de participação de licitação e
impedimento de contratar com a Administração por até 02 (dois) anos;
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração.

13.1.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.
13.1.2. As sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado da autoridade
competente.
13.1.3. Nas sanções aplicadas serão registradas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF pela CONTRATANTE.
13.1.3.1. A CONTRATANTE comunicará, por escrito, à CONTRATADA que as
sanções foram registradas no SICAF.
13.2. A aplicação das sanções observará as seguintes disposições:

I - A advertência, a suspensão temporária de participação da
seleção interna de que trata o subitem 2.10 e as multas serão
aplicadas pelo fiscal deste contrato;
II - Caberá ao titular do CONTRATANTE aplicar a suspensão
temporária de participação de licitação e impedimento de contratar
com a Administração e declarar a inidoneidade.

13.3. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I - Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades
assumidas contratualmente;
II - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos serviços, a juízo da CONTRATANTE, desde que
não caiba a aplicação de sanção mais grave.

13.3.1. A falha na execução contratual restará configurada quando:
13.3.1.1. A CONTRATADA cometerem, nos últimos 12 (doze) meses contínuos de
execução contratual, uma quantidade de infrações cujo somatório de pontos
correspondentes (conforme as alíneas a seguir) e atinja ou ultrapasse 10 (dez)
pontos.

Tabela 1: Grau de infração e quantidade de pontos atribuídos
Grau da infração Correspondência

Leve 1 (um) ponto por infração
Média 2 (dois) pontos por infração
Grave 3 (três) pontos por infração

13.3.1.2. Comprovadas as falhas e atingida a pontuação estabelecida no subitem
13.3.1.1., a CONTRATANTE poderá aplicar as sanções, por infração, conforme os
graus, as correspondências, as descrições e as incidências estabelecidas a seguir:

Tabela 2: Grau e correspondência de cada infração
Grau da Correspondência
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infração

Leve
Advertência (na primeira infração)
Multa no valor de 0,025 %, por incidência, sobre o
valor total deste contrato ou valor do serviço (após a
primeira infração).

Média Multa no valor de 0,1 %, por incidência, sobre o valor
total deste contrato ou valor do serviço.

Grave Multa no valor de 0,5 %, por incidência, sobre o valor
total deste contrato ou valor do serviço.

 
Tabela 3: Infrações

Item Descrição Grau Incidência

1
Não operar como organização completa
prejudicando o fornecimento dos serviços
com elevada qualidade.

Média
(passível

de
correção)

Semestral

2
Demora para centralizar o comando da
publicidade da CONTRATANTE no estado,
onde, para esse fim, manterá escritório,
sucursal ou filial.

Média
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

3
Não executar, com seus próprios
recursos, todos os serviços relacionados
com o objeto deste contrato, mediante
demanda da CONTRATANTE.

Grave Semestral

4

Não utilizar, na elaboração dos serviços
objeto deste contrato, os profissionais
indicados na Proposta Técnica da
concorrência que deu origem a este
instrumento, para fins de comprovação da
Capacidade de Atendimento.

Leve
(passível

de
correção)

Semestral

5
Substituir os profissionais envolvidos na
execução contratual sem o conhecimento
e anuência da CONTRATANTE.

Leve
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

6

Não envidar esforços no sentido de obter
as melhores condições nas negociações
comerciais junto a fornecedores de bens e
de serviços especializados e a veículos de
divulgação ou não transferir à
CONTRATANTE todas as vantagens
obtidas

Grave Por
ocorrência

7

Não observar rigorosamente as
especificações          estipuladas pela
CONTRATANTE no fornecimento de
produtos e serviços relacionados com o
objeto deste contrato

Grave Por
ocorrência

8
Não exercer o controle de qualidade na
execução dos serviços prestados, com
base nos parâmetros determinados pela
CONTRATANTE

Grave Por
ocorrência

9
Não atuar com atenção e
responsabilidade na elaboração de
estimativa de custos dos produtos e
serviços objeto deste contrato.

Grave Por
ocorrência

10
Não observar as condições estabelecidas
no presente contrato para o fornecimento
de bens e de serviços especializados à

Média
(passível

de Semestral
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CONTRATANTE correção)

11
Não observar os prazos estabelecidos
pela CONTRATANTE na condução dos
serviços objeto deste contrato

Média
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

12
Provocar prejuízos e danos à
CONTRATANTE devido a sua demora,
omissão ou erro, na condução dos
serviços objeto deste contrato

Grave Por
ocorrência

13

Não tomar providências, imediatamente,
em casos de alterações, rejeições,
cancelamentos ou interrupções de um ou
mais serviços, mediante comunicação da
CONTRATANTE

Grave Por
ocorrência

14

Não repassar à CONTRATANTE todas as
vantagens obtidas em negociação de
compra de mídia, incluídos os eventuais
descontos e as bonificações na forma de
espaço, tempo ou reaplicações que
tenham sido concedidos por veículo de
divulgação

Grave Por
ocorrência

15
Não repassar à CONTRATANTE o
desconto de antecipação de pagamento,
caso esta venha a saldar compromisso
antes do prazo estipulado.

Grave Por
ocorrência

16

Sobrepor os planos de incentivo aos
interesses da CONTRATANTE, preterindo
veículos de divulgação que não os
concedam ou priorizando os que os
ofereçam

Grave Por
ocorrência

17

Não negociar as melhores condições de
preço, até os percentuais máximos
estabelecidos neste contrato, no tocante
aos direitos patrimoniais sobre trabalhos
de arte e outros protegidos pelos direitos
de autor e conexos e aos direitos
patrimoniais sobre obras consagradas,
nos casos de reutilizações de peças
publicitárias da CONTRATANTE.

Grave Por
ocorrência

18

Não incluir cláusula de alerta em seus
pedidos de cotação junto a fornecedores
de bens e de serviços especializados,
quando pertinente, no sentido de que, na
produção de peças publicitárias
destinadas à veiculação pelas emissoras
de televisão e em salas cinematográficas,
seja considerado o disposto nos arts. 44 a
46 da Lei nº 12.288/2010. (Igualdade
racial)

Média
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

19

Contratar fornecedores de bens e de
serviços especializados ou reservar e
comprar espaço ou tempo publicitário de
veículos de divulgação, relacionados à
execução deste contrato, sem a
autorização prévia e por escrito da
CONTRATANTE.

Grave Por
ocorrência

Não providenciar Termo de Conduta,
segundo o qual o veículo se responsabiliza
pelos seus conteúdos ou de sites
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20

pelos seus conteúdos ou de sites
parceiros, declarando estar de acordo
com os termos do Marco Civil da Internet,
de forma a evitar ações publicitárias da
CONTRATANTE em veículos de divulgação
que promovam conteúdo ou atividades
ilegais.

Leve
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

21

Não apresentar à CONTRATANTE, para
autorização do plano de mídia de cada
ação ou campanha publicitária, relação
dos meios, praças e veículos de
divulgação dos quais será possível e dos
quais se revela impossível obter o relatório
de checagem de veiculação, a cargo de
empresa independente.

Leve
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

22

Cotar preços para o fornecimento de bens
ou de serviços especializados junto a
fornecedores em que: um mesmo sócio
ou cotista participe de mais de um
fornecedor em um mesmo procedimento
de cotação; e que algum dirigente ou
empregado da CONTRATADA tenha
participação societária ou vínculo
comercial ou de parentesco até o terceiro
grau.

Grave Por
ocorrência

23

Realizar despesas com bens e serviços
especializados prestados por
fornecedores, com veiculação e com
qualquer outra despesa relacionada com
este contrato, sem a autorização prévia
da CONTRATANTE.

Grave Por
ocorrência

24

Recusar a encaminhar, sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, sem ônus
para esta, cópia de peças produzidas,
desde que não seja para uso em
veiculação em mídia paga, nos seguintes
formatos.

Leve
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

25

Não zelar pelo irrestrito e total sigilo sobre
quaisquer dados que lhe sejam fornecidos
em decorrência da execução contratual,
sobretudo quanto à estratégia de atuação
da CONTRATANTE.

Grave Por
ocorrência

26

Divulgar informações acerca da prestação
dos serviços objeto deste contrato,
mesmo que acidentalmente, sem a prévia
e expressa autorização da
CONTRATANTE.

Grave Por
ocorrência

27
Recusar o ressarcimento à CONTRATANTE
de qualquer dano ou prejuízo oriundo de
eventual quebra de sigilo das informações
fornecidas.

Grave Por
ocorrência

28
Não prestar o devido esclarecimento à
CONTRATANTE sobre eventuais atos ou
fatos desabonadores noticiados que
envolvam a CONTRATADA.

Grave Por
ocorrência

29
Caucionar ou utilizar o presente contrato
como garantia para qualquer operação
financeira.

Grave Por
ocorrência

Não cumprir todas as leis e posturas, Média
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30
Não cumprir todas as leis e posturas,
federais, estaduais e municipais
pertinentes ao objeto deste contrato.

(passível
de

correção)

Por
ocorrência

31
Não cumprir a legislação trabalhista e
securitária com relação a seus
empregados.

Média
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

32
Não manter durante a execução deste
contrato todas as condições de habilitação
e qualificação, exigidas na concorrência
que deu origem a este instrumento.

Média
(passível

de
correção)

Semestral

33

Não apresentar, quando solicitado pela
CONTRATANTE, a comprovação de
estarem sendo satisfeitos todos os seus
encargos e obrigações trabalhistas,
previdenciários e fiscais.

Leve
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

34
Gerar prejuízos e infrações à
CONTRATANTE na prestação dos serviços
objeto deste contrato.

Grave Por
ocorrência

35

Não realizar de forma devida o
pagamento de tributos e taxas que forem
devidos em decorrência do objeto deste
contrato, bem como as contribuições
devidas à Previdência Social, os encargos
trabalhistas, prêmios de seguro e de
acidentes de trabalho, os encargos que
venham a ser criados e exigidos pelos
Poderes Públicos e outras despesas que
se fizerem necessárias ao cumprimento
do objeto pactuado.

Média
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

36

Não observar na execução dos serviços
as boas práticas de sustentabilidade
ambiental, de otimização de recursos, de
redução de desperdícios e de redução da
poluição.

Leve
(passível

de
correção)

Semestral

37

Demora na constituição, em parceria com
as outras agências contratadas, de um
acervo da propaganda da CONTRATANTE,
em meio virtual, com as peças produzidas
durante a execução deste contrato e com
banco de imagens.

Média
(passível

de
correção)

Por
ocorrência

13.3.1.3. As penalidades decorrentes das condutas tipificadas acima podem ser
aplicadas cumulativamente entre si, desde que seu somatório não ultrapasse 10%
(dez por cento) do valor atualizado da contratação, sem prejuízo das demais sanções
dispostas no subitem 13.1.
13.3.2. No ato de advertência, a CONTRATANTE estipulará prazo para o
cumprimento da obrigação ou responsabilidade mencionada no inciso I e para a
correção das ocorrências de que trata o inciso II, ambos do subitem 13.3.
13.4. A suspensão temporária de participação da seleção interna de que trata
o subitem 2.10 será aplicada quando, vencido o prazo estipulado na advertência, a
CONTRATADA continuar inadimplente em relação ao fato que deu origem à sanção.
13.5. A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no
cumprimento do objeto ou de prazos estipulados.
13.5.1. O atraso sujeitará a CONTRATADA à multa de:
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I - 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execução de serviço, a contar do primeiro dia
útil da respectiva data fixada, até o limite de 30 (trinta) dias úteis,
calculada sobre o valor correspondente à obrigação não cumprida;
II - 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de
atraso, na entrega de material ou execução de serviço, a contar do
primeiro dia útil da respectiva data fixada, calculada sobre o valor
correspondente à obrigação não cumprida, em caráter excepcional, se
houve justificativa plausível, a juízo da CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias.

13.5.2. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega de material ou
execução de serviço poderá caracterizar a inexecução total deste contrato, a juízo da
CONTRATANTE.
13.5.3. A CONTRATADA estará sujeita à multa compensatória de:

I - 1% (um por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal
correspondente ao material ou ao serviço em que tenha ocorrida a
falta, quando caracterizada a inexecução parcial ou a execução
insatisfatória deste contrato;
II - 1% (um por cento), calculada sobre o valor que reste executar
deste contrato ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste
executar, o que for menor, pela:
III - inexecução total deste contrato;
IV - pela interrupção da execução deste contrato, sem prévia
autorização da CONTRATANTE.
V - Até 1% (um por cento) sobre o valor que reste executar deste
contrato ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste
executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula
contratual, respeitado o acima disposto neste subitem.

13.6. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração poderá
ser aplicada à CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a
execução deste ajuste, nos seguintes prazos e situações:

I - Por até 06 (seis) meses:
a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente,
que tenha acarretado prejuízos financeiros para a CONTRATANTE;
b)execução insatisfatória do objeto deste contrato, se antes tiver
havido aplicação da sanção de advertência ou multa, na forma dos
subitens 13.3, 13.4 e 13.5.
II - Por até 02 (dois) anos:
a) a não conclusão dos serviços contratados;
b)prestação do serviço em desacordo com as especificações
constantes da Planilha de Autorização de Produção (PAP) ou da
Planilha de Autorização de Veiculação (PAV) ou documento equivalente,
depois da solicitação de correção efetuada pela CONTRATANTE;
c) cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem
prejuízo à CONTRATANTE, ensejando a rescisão deste contrato por sua
culpa;
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d)condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos e contribuições, praticada por meios dolosos; 
e) apresentação, à CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
licitação que deu origem a este contrato, que venha ao conhecimento
da CONTRATANTE após a assinatura deste contrato, ou para
comprovar, durante sua execução, a manutenção das condições
apresentadas na habilitação;
f) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de
terceiros, de quaisquer informações de que seus empregados tenham
tido conhecimento em razão da execução deste contrato, sem
consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE.

13.7. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração será aplicada quando constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada
em prejuízo da CONTRATANTE, atuação com interesses escusos, reincidência em
faltas que acarretem prejuízo à CONTRATANTE ou aplicações anteriores de
sucessivas outras sanções.
13.7.1. A declaração de inidoneidade será aplicada à CONTRATADA se, entre
outros casos:

I - Sofrer condenação definitiva por fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos, praticada por meios dolosos;
II - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para
licitar ou contratar com a CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos
praticados;
III - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de
terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham
tido conhecimento em razão da execução deste contrato, sem
consentimento prévio da CONTRATANTE.

13.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição da CONTRATADA de
transacionar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada.
13.8. Da aplicação das sanções de advertência, suspensão temporária de
participação da seleção interna de que trata o subitem 2.10, multa e suspensão do
direito de licitar ou contratar com a Administração caberá recurso, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da
comunicação.
13.8.1. O recurso referente à aplicação de sanções deverá ser dirigido à
autoridade imediatamente superior, por intermédio daquela responsável pela sua
aplicação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
ou, nesse mesmo prazo, enviá-lo à instância superior, devidamente motivado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento do recurso.
13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis,
respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização suplementar no
montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do parágrafo
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único do art. 416 do Código Civil Brasileiro.
13.10. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº. 13.303/2016,
incluída a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos
causados à CONTRATANTE.
13.11. O valor das multas poderá ser descontado da garantia constituída, do
valor da fatura de quaisquer serviços referentes ao presente contrato, cobrado
diretamente ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente da CONTRATADA.
13.11.1. O valor das multas deverá ser recolhido no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
CONTRATANTE.
14. DA REMUNERAÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1. A execução desses serviços será remunerada de acordo com o que
preceitua as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo Conselho
Executivo das Normas-Padrão – CENP, da seguinte maneira:

a) pelo DESCONTO DE AGÊNCIA de 20% (vinte por cento) sobre as
veiculações efetivadas, incidente sobre o valor da mídia efetivamente
negociada, conforme especificado no objeto, e que nos termos das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária é pago às AGÊNCIAS a serem
contratadas, pelos veículos de comunicação.
b)pelos HONORÁRIOS de 15% (quinze por cento) sobre CUSTOS DE
PRODUÇÃO realizada tecnicamente por terceiros fornecedores de
bens e/ou serviços, decorrentes do estudo ou de criação intelectual
das agências contratadas, conforme especificado no item 2 deste
Edital.
c) pelos HONORÁRIOS de 5% (cinco por cento) sobre o valor
respectivo, quando a responsabilidade da AGÊNCIA limitar-se,
exclusivamente, à contratação ou pagamento do serviço ou
suprimento;
d)pelos CUSTOS INTERNOS, de acordo com os valores constantes na
Tabela de Custos Internos do Sindicato das Agências de Propaganda
do Estado do Rio Grande do Norte – SINAPRO/RN, nos trabalhos
desenvolvidos internamente pelas AGÊNCIAS contratadas, não se
aceitando descontos inferiores a 20% (vinte por cento) ou superior a
60% (sessenta por cento), nos termos do art.11 da Lei Federal
n°.4.680/1965, dentro do princípio da razoabilidade.

14.2. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA serão remuneradas conforme
disposto neste item.
14.2.1. .........% (........... por cento) dos valores previstos na tabela referencial de
preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Norte, a título de
ressarcimento dos CUSTOS INTERNOS dos serviços executados (desenvolvidos
internamente) pela CONTRATADA, referentes a peça e ou material nos termos das
Leis Federais nº. 4.680/1965 e nº. 12.232/2010 e suas alterações.
14.2.1.1. O s layouts, roteiros e similares reprovados não serão cobrados pela
CONTRATADA.
14.2.1.2. A CONTRATADA se compromete a apresentar, antes do início dos
serviços, planilha detalhada com os valores previstos na tabela referencial de preços
do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Norte e com os preços
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correspondentes a serem cobrados da CONTRATANTE, conforme previsto no
subitem 15, acompanhada de exemplar da referida tabela impressa pelo Sindicato ou
autenticada por ele.
14.2.2. Honorários de 15% (quinze por cento), incidentes sobre CUSTOS DE
PRODUÇÃO (os preços dos bens e dos serviços especializados prestados por
fornecedores), com a intermediação e supervisão da CONTRATADA, referentes à
produção e à execução técnica de peça e/ou material, nos termos da Lei Federal
nº.4.680/1965 e da Lei Federal nº.12.232/2010 e suas alterações.
14.2.3. Honorários de 5% (cinco por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a
intermediação e supervisão da CONTRATADA, referentes:

I - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros
instrumentos de avaliação e de geração de conhecimentos pertinentes
ao objeto do presente contrato;
II - à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, na
reutilização de peça ou material publicitário, nos termos da Lei Federal
nº.4.680/1965 e da Lei Federal nº.12.232/2010 e suas alterações;
III - à reimpressão de peças publicitárias.

14.2.3.1. Para fins do disposto no inciso III do subitem anterior, entende-se por
reimpressão a nova tiragem de peça publicitária que não apresente modificações no
conteúdo ou na apresentação, em relação à edição anterior, exceto eventuais
correções tipográficas ou pequenas atualizações de marcas e datas.
14.2.1. Honorários de 15% (quinze por cento), incidentes sobre os preços dos
bens e dos serviços especializados prestados por fornecedores, com a
intermediação e supervisão da CONTRATADA, referentes à criação, à implementação
e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, destinadas
a expandir os efeitos das mensagens e das ações publicitárias, em consonância com
novas tecnologias, nos termos da Lei Federal nº.4.680/1965 e da Lei Federal
nº.12.232/2010 e suas alterações.
14.3. Os honorários de que tratam o item 14, subitens “A”, “B” e “C”,
calculados sobre o preço efetivamente faturado, a ele não acrescido o valor dos
tributos cujo recolhimento seja de competência da CONTRATADA.
14.4. A CONTRATADA não farão jus a nenhuma remuneração ou desconto de
agência quando da utilização, pela CONTRATANTE, de créditos que a esta tenham
sido eventualmente concedidos por veículos de divulgação, em qualquer ação
publicitária pertinente a este contrato.
14.5. Despesas com deslocamento e diárias de profissionais da CONTRATADA,
de seus representantes ou de fornecedores de bens e de serviços especializados por
ela contratados são de sua exclusiva responsabilidade.
14.5.1. Quando houver a autorização excepcional da CONTRATANTE para o
ressarcimento dessas despesas, deverão ser apresentados todos os comprovantes
de pagamento dos deslocamentos e diárias, a fim de aferir a execução e assegurar o
reembolso pelo valor líquido, sem a incidência de honorários.
14.6. As formas de remuneração estabelecidas nesta cláusula poderão ser
renegociadas, no interesse da CONTRATANTE, quando da renovação ou da
prorrogação deste contrato. 
14.6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no primeiro ano de vigência do
contrato.
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14.7. Além da remuneração prevista neste item, A CONTRATADA farão jus ao
DESCONTO DE AGÊNCIA concedido pelos veículos de divulgação, em conformidade
com o art.11 da Lei Federal nº.4.680/1965 e com o art.7º do Regulamento para
Execução da Lei Federal nº.4.680/1965, aprovado pelo Decreto Federal
nº.57.690/1966.
14.7.1. O desconto de que trata o subitem precedente é concedido à
CONTRATADA pela concepção, execução e distribuição de publicidade, por ordem e
conta da CONTRATANTE, nos termos do art.19 da Lei Federal nº.12.232/2010.
15. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS À CONTRATADA
15.1. Para a liquidação e pagamento de despesas referentes a bens e serviços
especializados, previamente autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá
apresentar:

I - a correspondente nota fiscal que será emitida sem rasura, em
letra legível, em nome da CONTRATANTE - Empresa Potiguar de
Promoção Turística S/A (EMPROTUR), CNPJ/MF nº.10.202.792/0001-30;
nos casos em que obrigatória, deverá ser apresentada a Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e),
conforme regime tributário aplicável à transação e fato gerador, e ao
domicílio tributário da CONTRATADA, ou outro critério legalmente
aceitável.
Informações que devem constar na Nota Fiscal da
CONTRATADA:
• o número deste contrato;
• as informações para crédito em conta-corrente (nome e número do
Banco, nome e número da agência e número da conta)
• número da autorização de serviços, razão social e CNPJ do prestador
dos serviços.
II - a primeira via do documento fiscal do fornecedor de bens e de
serviços especializados ou do veículo de divulgação, que será emitido
em nome da CONTRATANTE; nos casos em que obrigatória, deverá ser
apresentada a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica (NFS-e), conforme regime tributário aplicável à transação e
fato gerador, e ao domicílio tributário da CONTRATADA, ou outro
critério legalmente aceitável
Informações que devem constar na Nota Fiscal da do
PRESTADOR FINAL:
• as informações para crédito em conta-corrente (nome e número do
Banco, nome e número da agência e número da conta)
• número da autorização de serviços.
III - os documentos de comprovação da veiculação, da execução
dos serviços e, quando for o caso, da sua entrega.

15.1.1. Os documentos de cobrança e demais informações necessárias à
comprovação da execução e entrega dos serviços para a liquidação e pagamento de
despesas deverão ser encaminhados pela CONTRATADA à CONTRATANTE.
15.1.2. O fiscal deste contrato somente atestará os documentos para
pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas,
conforme orientações de comprovação da EMPROTUR.
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15.2. A liquidação de despesas será precedida das seguintes providências a
cargo da CONTRATADA:

I - Execução de serviços internos: apresentação dos documentos
de cobrança (com comprovações) de que tratam os incisos I e III do
subitem 15.1;
II - Intermediação e supervisão, pela CONTRATADA, de bens e de
serviços especializados prestados por fornecedores: apresentação
dos documentos de cobrança (com comprovações) de que tratam os
incisos I, II e III do subitem 15.1;
III - Bens e serviços especializados prestados por fornecedores:
apresentação dos documentos de cobrança (com comprovações) de
que tratam os incisos I, II e III do subitem 15.1;
IV - Veiculação: apresentação dos documentos de cobrança (com
comprovações) de que tratam os incisos I, II e III do subitem 15.1, da
demonstração do valor devido ao veículo de divulgação, dos
correspondentes pedidos de inserção e, sempre que possível, do
respectivo relatório de checagem, a cargo de empresa independente,
nos termos do inciso III do subitem 15.4.

15.2.1. Na ocorrência de falha local em uma programação em rede nacional de
mídia eletrônica, além das providências previstas no inciso III do subitem anterior, a
CONTRATADA deverá apresentar documento do veículo de divulgação com a
descrição da falha e do respectivo valor a ser abatido na liquidação.
15.2.2. É da responsabilidade da CONTRATADA observar rigorosamente os
preços de tabela de cada inserção e dos respectivos descontos, de que trata o
Art.15 da Lei Federal nº.12.232/2010, por ocasião da apresentação dos planos de
mídia à CONTRATANTE.
15.3. O pagamento das despesas será feito fora o mês de produção ou
veiculação, em até 60 (sessenta) dias após a apresentação dos documentos
previstos nesse TR.
15.4. No tocante à veiculação, além do previsto no inciso III do subitem 15.2, A
CONTRATADA ficam obrigadas a apresentar, sem ônus para a CONTRATANTE, os
seguintes comprovantes, de forma digital:

I - Revista: exemplar original;
II - Jornal: exemplar ou a página com o anúncio, da qual devem
constar as informações sobre período ou data de circulação, nome do
Jornal e praça;
III - Demais meios: relatório de checagem de veiculação, a cargo de
empresa independente, se não restar demonstrada, nos termos dos
subitens 11.1.10 ou 11.1.11, perante a CONTRATANTE, a
impossibilidade de fazê-lo.

15.4.1. As formas de comprovação de veiculação em mídias não previstas nas
alíneas ‘I’, ‘II’ e ‘III’ do subitem 15.4.1 serão estabelecidas formalmente pela
CONTRATANTE.
15.5. Antes da efetivação dos pagamentos será realizada a comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, mediante consulta on-line.
15.5.1. A CONTRATADA deverá apresentar Certificado de Regularidade de
Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
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Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e certidões
negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e
do Município.
15.6. Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança,
a CONTRATANTE, a seu juízo, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou
aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida.
15.6.1. Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
15.7. A CONTRATANTE não pagará nenhum acréscimo por atraso de
pagamento decorrente de fornecimento de serviços, por parte da CONTRATADA,
com ausência total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento
de quaisquer cláusulas constantes deste contrato.
15.8. A CONTRATANTE não pagará nenhum compromisso, assumido pela
CONTRATADA, que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros.
15.9. Cabe à CONTRATADA efetuar os pagamentos a fornecedores de bens e
de serviços especializados e a veículos de divulgação em até 05 (cinco) dias úteis
após o recebimento da ordem bancária da CONTRATANTE, pela agência bancária
pagadora.
15.9.1. A CONTRATADA informará à CONTRATANTE os pagamentos efetuados a
fornecedores de bens e de serviços especializados e a veículos de divulgação a cada
ordem bancária de pagamento emitida pela CONTRATANTE e encaminhará relatório
até o 10º (décimo) dia de cada mês com a consolidação dos pagamentos efetuados
no mês imediatamente anterior.
15.9.1.1. Os dados e formato dos controles serão definidos pela CONTRATANTE, e
os relatórios deverão conter pelos menos as seguintes informações: data do
pagamento da CONTRATANTE, data do pagamento da CONTRATADA, número da
autorização de serviço, número da nota fiscal da agência, número da nota fiscal do
prestador, razão social do favorecido e valor pago.
15.9.2. O não cumprimento do disposto nos subitens 15.9 e 15.9.1 do referido
contrato, ou a falta de apresentação de justificativa plausível para o não pagamento
no prazo estipulado poderá implicar a suspensão da liquidação das despesas da
CONTRATADA, até que seja resolvida a pendência.
15.9.2.1. Não solucionada a pendência no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
notificação da CONTRATANTE, ficará caracterizada a inexecução contratual por parte
da CONTRATADA.
15.9.2.2. Caracterizada a inexecução contratual pelos motivos expressos no
subitem 15.9.2, a CONTRATANTE, nos termos do item 23 deste Termo de
Referência poderá optar pela rescisão deste contrato ou, em caráter excepcional,
liquidar despesas e efetuar os respectivos pagamentos diretamente aos
fornecedores ou aos veículos de divulgação, conforme o caso.
15.9.2.3. Para preservar o direito dos fornecedores e veículos de divulgação em
receber com regularidade pelos bens e serviços especializados prestados e pela
venda de espaço ou tempo, a CONTRATANTE poderá instituir procedimento
alternativo de controle para efetuar os pagamentos mediante repasse, pela
CONTRATADA, dos valores correspondentes aos fornecedores e veículos de
divulgação, em operações bancárias concomitantes.
15.9.3. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
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inobservância, pela CONTRATADA, de prazos de pagamento serão de sua exclusiva
responsabilidade.
15.10. A CONTRATANTE, na condição de fonte retentora, fará o desconto e o
recolhimento dos tributos e contribuições a que esteja obrigado pela legislação
vigente ou superveniente, referente aos pagamentos que efetuar.
16. DOS DIREITOS AUTORAIS
16.1. Os direitos patrimoniais do autor das ideias, campanhas, peças e
materiais publicitários concebidos pela CONTRATADA, por meio de seus empregados
ou prepostos, em decorrência deste contrato passam a ser integralmente da
CONTRATANTE, bem como os estudos, análises e planos vinculados a essas
atividades.
16.1.1. A remuneração dos direitos patrimoniais mencionados no subitem
precedente é considerada incluída nas modalidades de remuneração definidas no
item 18 deste Termo de Referência.
16.1.2. A CONTRATANTE poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos
diretamente ou por meio de terceiros, durante a vigência deste contrato, sem que lhe
caiba qualquer ônus perante a CONTRATADA, seus empregados e prepostos.
16.1.3. A juízo da CONTRATANTE, as peças criadas pela CONTRATADA poderão
ser reutilizadas por outros órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual, sem
que caiba a eles ou à CONTRATANTE qualquer ônus perante a CONTRATADA.
16.2. Com vistas às contratações relacionadas a bens e serviços
especializados que envolvam direitos de autor e conexos, nos termos da Lei Federal
nº.9.610/1998, a CONTRATADA solicitarão, dos fornecedores, orçamentos que
prevejam a cessão dos respectivos direitos patrimoniais pelo prazo definido pela
CONTRATANTE.
16.2.1. A CONTRATADA utilizará os trabalhos de arte e outros protegidos pelos
direitos de autor e conexos dentro dos limites estipulados no respectivo ato de
cessão e condicionará a contratação ao estabelecimento, no ato de cessão,
orçamento ou contrato, de cláusulas em que o fornecedor dos bens e dos serviços
especializados garanta a cessão pelo prazo definido pela CONTRATANTE, em cada
caso, e se declare ciente e de acordo com as condições estabelecidas neste Termo
de Referência.
16.2.1.1. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o
percentual a ser pago pela CONTRATANTE em relação ao valor original dos  direitos
patrimoniais de autor e conexos será de no máximo 50% (cinquenta por cento). Para
a reutilização por períodos inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de
três simples.
16.2.1.1.1.      O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como
parâmetros básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no
máximo, a variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) Coluna 7,
publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, ocorrida
no período, ou por outro índice que o venha a substituir, desde que decorrido pelo
menos um ano da cessão original dos direitos.
16.2.2. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o
percentual em relação ao valor original da cessão de uso de obras consagradas
incorporadas a essas peças, a ser pago pela CONTRATANTE aos detentores dos
direitos patrimoniais de autor e conexos dessas obras, será de no máximo 50%
(cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o percentual
máximo será obtido pela regra de três simples.
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16.2.2.1. O valor inicialmente contratado poderá ser reajustado tendo como
parâmetros básicos os preços vigentes no mercado, aplicando-se, em tal caso, no
máximo, a variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) Coluna 7,
publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, ocorrida
no período, ou por outro índice que o venha a substituir, desde que decorrido pelo
menos um ano da cessão original dos direitos.
16.2.3. Quando da reutilização de quaisquer peças publicitárias, o valor a ser
pago pela CONTRATANTE será negociado caso a caso, tendo como parâmetros
básicos a qualidade e os preços praticados no mercado, obedecidos os percentuais
máximos definidos neste contrato. 
16.3. Qualquer remuneração, devida em decorrência da cessão dos direitos
patrimoniais de autor e conexos, será sempre considerada como já incluída no custo
de produção. 
16.4. A CONTRATADA se obrigam a fazer constar, em destaque, os preços
dos cachês, os de cessão de direito de uso de obras consagradas, incorporadas à
peça e os de cessão dos demais direitos patrimoniais de autor e conexos, nos
orçamentos de produção aprovados pela CONTRATANTE, após os procedimentos
previstos no subitem 11.1.7.
16.5. A CONTRATADA se obrigam a fazer constar dos respectivos ajustes que
vier a celebrar com fornecedores de bens e de serviços especializados, nos casos de
tomadas de imagens que não impliquem direitos de imagem e som de voz, cláusulas
escritas estabelecendo: 

I - a cessão dos direitos patrimoniais do autor desse material à
CONTRATANTE, que poderá, a seu juízo, utilizar referidos direitos,
diretamente ou por intermédio de terceiros, durante o prazo de 05
(cinco) anos, contados da data do pagamento do bem ou do serviço
especializado, pela CONTRATADA ao fornecedor, sem que caiba à
CONTRATANTE qualquer ônus adicional perante os cedentes desses
direitos; 
II - que, em decorrência da cessão prevista no inciso anterior, a
CONTRATANTE poderá solicitar cópia de imagens contidas no material
bruto produzido, em mídia compatível com seu uso e destinação, por
intermédio da CONTRATADA ou de  outra empresa com que venha a
manter contrato para prestação de serviços; 
III - que qualquer remuneração devida em decorrência da cessão
referida nos incisos anteriores será considerada como já incluída no
custo de produção. 

16.5.1. Se a CONTRATANTE pretender utilizar imagens que impliquem direitos de
imagem e som de voz, constantes da cópia mencionada no inciso II do subitem 16.5,
adotará as medidas cabíveis para a remuneração dos detentores desses direitos, nos
termos da legislação. 
16.6. A CONTRATANTE poderá aproveitar, para veiculação, peças produzidas
para outros órgãos e entidades do Poder Executivo. Nesses casos, quando couber,
a CONTRATADA ficará responsável pelos acordos comerciais com os eventuais
detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos das peças e o submeterá
previamente à CONTRATANTE.
17. RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. Este contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados o contraditório e a
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ampla defesa, quando a CONTRATADA:
a) for atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos
que comprometam a sua capacidade econômico-financeira;
b)for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d)utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não
divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas
atribuições contratuais;
e) der motivo à suspensão dos serviços por parte de autoridades
competentes, caso em que responderá por eventual aumento de
custos daí decorrentes e por perdas e danos que a CONTRATANTE,
como consequência, venha a sofrer;
f) deixar de comprovar sua regularidade fiscal, inclusive contribuições
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados, na
forma definida neste contrato;
g)vier a ser declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Pública;
h)não mantiver suas condições de habilitação e qualificação, incluída a
comprovação da qualificação técnica de funcionamento prevista no art.
4º da Lei nº 12.232/2010;
i) deixar de atender ao disposto nos subitens 11.1.5.3, 15.10, 15.10.1
e 15.10.2.1.

17.2. Exceto quando se tratar de caso fortuito, força maior ou razões de
interesse público, a rescisão acarretará, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial, a retenção dos créditos decorrentes deste
contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, ou a execução da
garantia contratual, para ressarcimento dos valores das multas e indenizações a ele
devidos.
17.2.1. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, a
CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação, recolher o respectivo valor em agência bancária a ser
indicada pela CONTRATANTE.
17.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
17.3.1. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
17.3.2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma
remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela
CONTRATANTE e comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no
presente contrato.
17.4. Em caso de alteração das condições de habilitação jurídica da
CONTRATADA, em razão de fusão, cisão, incorporação, associação, cessão ou
transferência, total ou parcial, este contrato poderá ser ratificado e sub-rogado para
a nova empresa, sem ônus para a CONTRATANTE, e com a concordância desta, com
transferência de todas as obrigações aqui assumidas, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial.
17.4.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de continuar ou não com a
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execução deste contrato com a empresa resultante da alteração social.
17.4.2. Em caso de cisão, a CONTRATANTE poderá rescindir este contrato ou
continuar sua execução, em relação ao prazo restante deste contrato, pela empresa
que, entre as surgidas da cisão, melhor atenda às condições inicialmente pactuadas.
17.4.3. A não apresentação do comprovante em até 05 (cinco) dias úteis após o
registro da alteração social poderá implicar a aplicação das sanções previstas neste
contrato e em lei.
18. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no primeiro ano de contrato.
18.2. O contrato poderá ser alterado, mediante justificativa e por acordos das
Partes para restabelecer a relação pactuada inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e retribuição da administração para a justa remuneração do serviço,
objetivando manutenção do equilíbrio financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior caso fortuito ou fato do princípio, configurando área econômica extraordinária
e extracontratual.
18.3. O contrato pode ainda ter seu valor reajustado devido à obrigatoriedade
por ocasião de medida legal.
18.4. O reajuste será concedido mediante negociação entre as Partes,
considerando-se as particularidades do contrato em vigência e a disponibilidade
orçamentária do órgão ou entidade CONTRATANTE.
18.5. No caso de revisão ou reajuste, será lavrado termo aditivo ou termo de
apostilamento ao contrato vigente.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. A CONTRATADA guiar-se-á pelo Código de Ética dos profissionais de
propaganda e pelas normas correlatas, com o objetivo de produzir publicidade que
esteja de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e demais leis vigentes, a
moral e os bons costumes.
19.2. É vedada a utilização, na execução dos serviços prestados pela
CONTRATADA, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança na CONTRATANTE.
19.3. A CONTRATANTE providenciará a publicização do extrato deste contrato
e de seus eventuais termos aditivos no sítio eletrônico da EMPROTUR -
www.emprotur.setur.rn.gov.br.
19.4. A omissão ou tolerância das partes – em exigir o estrito cumprimento
das disposições deste contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente – não
constituirá novação ou renúncia nem lhes afetará o direito de, a qualquer tempo,
exigirem o fiel cumprimento do avençado.
19.5. As informações sobre a execução deste contrato, com os nomes dos
fornecedores de bens e de serviços especializados e dos veículos de divulgação,
serão publicadas no sítio da CONTRATANTE na internet.
19.6. As informações sobre valores pagos pelos bens e serviços
especializados contratados serão divulgadas pelos totais destinados para cada tipo
de fornecedor e para cada meio de comunicação.
19.7. As questões decorrentes da execução deste contrato que não puderem
ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no foro da Comarca
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de Natal/RN.
 

(assinado eletronicamente)
TEREZA SUYANE ALVES DE FRANÇA

Diretora de Promoção Turística
 

Documento assinado eletronicamente por TEREZA SUYANE ALVES DE
FRANCA, Diretora de Promoção Turística, em 10/08/2020, às 19:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6481082 e o código CRC E807391D.

Referência: Processo nº 12610021.001321/2020-63 SEI nº 6481082
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EM nº 7/2020-EMPROTUR - DIR PROM TUR/EMPROTUR - PRES

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Natal, 10 de agosto de 2020.
  
  
  
  

Senhor Diretor Presidente,
 
Neste momento de tantas incertezas, solicitamos à Vossa

Senhoria autorização para a Contratação de Agência de Propaganda para atingir o
objeto social da EMPROTUR, dando eficácia a sua missão, que é, notadamente,
promover e divulgar o Rio Grande do Norte como destino turístico.

Considerando que o setor do turismo é classificado como uma das
atividades econômicas fundamentais para qualquer país ou região que possua
elementos naturais, sociais e culturais que sejam atrativos para visitação de outros
indivíduos, levando-os além de meros espectadores, pois suas motivações e a busca
constante por experiências são a chave para a definição das estratégias de
planejamento, promoção e divulgação dos destinos. 

O Rio Grande do Norte é formado por 167 municípios, o potencial
turístico do Estado está mapeado de acordo com suas principais atrações, sendo
dividido em cinco pólos: Agreste/Trairí - formado pela região sudeste do Estado e que
faz fronteira com a Paraíba; Costa das Dunas - formado por todo o litoral leste; Costa
Branca - formado pelo litoral norte até a fronteira com o Ceará e seguindo pelo
interior do Estado; Serrano - formado pelas cidades da região oeste do Estado; e
Seridó - formado pelas cidades ao centro-sul do Estado. Cada polo oferece atrativos
e experiências únicas aos seus visitantes.

Com o avanço da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19,
o turismo foi o primeiro setor diretamente impactado e será um dos últimos a ter sua
normalidade de negócios retomada. Desde o final de março de 2020, a maioria dos
estabelecimentos de turismo e serviços relacionados ao setor foram fechados por
decreto e por falta de clientes, impactando diretamente a economia do RN.

A redução brusca e acentuada da malha aérea no Estado (cerca de
90%), junto a previsão de reposição lenta ao longo do ano, resulta em uma estimativa
de fluxo de passageiros que representará retrocesso de pelo menos 10 anos, ainda
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que se restaure o volume de embarques e desembarques de 2019, no segundo
semestre de 2020.

Com a maioria dos negócios locais voltados para o turismo sob a ameaça
de encerramento (80% dos negócios locais estão inseguros quanto a sua
permanência e/ou sobrevivência no setor em 2020 - podendo acarretar em uma
onda crescente de desemprego) pesquisas realizadas desde o início do período de
isolamento social no RN, pelo setor de Inteligência de Dados da Empresa Potiguar de
Promoção Turística – EMPROTUR, apontam a queda no faturamento mensal de 75%,
de cerca de 80% dos estabelecimentos e serviços turísticos no Estado. Também é
preocupante o risco de perda definitiva de 30% das vagas formais de trabalho no
turismo do RN, setor que corresponde a cerca de 9% do PIB do Estado, seguindo a
tendência de impacto do PIB nacional e mundial.

Diversos estudos realizados no país e no mundo, e confirmados nas
pesquisas disponibilizados pela EMPROTUR, apontam para uma retomada das
viagens tendo como mola propulsora o turismo regional e interno, de distâncias de
até 500 km com utilização do transporte rodoviário, com a prevalência do mercado
doméstico, principalmente em função das restrições de emissores internacionais e
baixa conectividade, provocada pela redução da oferta de voos.

São notórias também, algumas mudanças de comportamento em relação
a valorização dos atrativos encontrados no interior do Estado por partes dos
próprios moradores dessas regiões, retrato de um mundo cada vez mais globalizado
e digital, que aproxima a cada dia os destinos e seus potenciais visitantes das mais
diversas demandas de mercados emissores. Essa mudança se dá principalmente na
comunidade local que tende a valorizar os diferenciais da sua região e consumir os
produtos e atividades turísticas de forma mais consciente, responsável e sustentável.

Da mesma forma que existe uma aproximação do visitante nas regiões
com potencial turístico, cresce a necessidade pela busca na melhoria da oferta de
serviços e produtos turísticos dos mais variados segmentos que compõem a cadeia
produtiva do turismo e que impacta mais de 52 (cinquenta e dois) segmentos da
economia.

As ações no Estado do Rio Grande do Norte, nos últimos anos, eram
norteadas pelo Planejamento Estratégico e Marketing Turístico do RN, elaborado em
2017, e que criou a campanha Tudo Começa Aqui. O plano é o orientador das ações
realizadas pelos órgãos/entidade de turismo, com indicação de mercados prioritários
e estratégicos. Toda esta mudança que a pandemia provocou no mundo, gerou a
necessidade de adaptação do planejamento do setor de turismo e definição de novas
e eficazes estratégias.

Desta maneira, a EMPROTUR em conjunto com a SETUR/RN e o trade
turístico elaboraram o Plano de Retomada do Turismo do Rio Grande do Norte,
inserindo itens relacionados aos protocolos de segurança sanitária, revisados pelos
órgãos de saúde pública do Estado, bem como as estratégias de promoção turística
a serem implantadas a curto, médio e longo prazo. Vale destacar que na construção
coletiva do Plano houve apresentação e discussão com os diversos atores do
turismo potiguar, tanto em reuniões setoriais, como em instâncias de governanças,
como no Conselho Estadual de Turismo – CONETUR e nos Conselhos Regionais dos
cinco polos. 

Pensando no cenário apontado pelo Plano de Retomada do Turismo  e as
pesquisas que nortearam as decisões voltadas para curto prazo, com foco no
mercado interno e no mercado regional, ficou definida como atividade deste
componente, investimentos relacionados a desenvolvimento de roteiros destacando
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segmentos turísticos com forte potencial no território potiguar. 
Deste modo, qualidade dos atrativos, segurança do destino voltada para

os protocolos sanitários vigentes e a divulgação dos atrativos turísticos do Estado
para o momento da retomada do Turismo pós-isolamento social, são elementos
decisivos para a garantia de uma experiência gratificante ao viajante, contribuindo
diretamente para a consolidação da imagem dos destinos do RN voltados para
segmentos: aventura e ecológico, religioso, sol e praia, gastronômico, corporativo -
eventos e negócios (MICE – Meetings, Incentives, Conferences/Congress and
Exhibitions) e histórico-cultural. Nesse sentido, torna-se necessário promover a
dinamização do fluxo turístico no Rio Grande do Norte, por meio do estímulo ao
turismo local e pelo interior do Estado, além do turismo em âmbito regional, gerando
divisas para todos os polos turísticos do RN já que possuímos um rico patrimônio
natural, histórico material e imaterial, vistos como estratégicos para a
dinamização econômica e a recuperação dos grandes e pequenos agentes
do mercado formal e autônomo. É necessário que se demonstre e se recupere a
confiança do turista em viajar, para consolidar e aumentar o número de turistas e
sua permanência no Estado do RN, desenvolver os segmentos do turismo
mencionados, colaborar com o desempenho dos voos e propiciar o incremento da
malha aérea para o RN; desenvolver a interiorização do turismo, apoiar o trade
turístico potiguar, captar eventos que gerem fluxo turístico para o RN através de
ações nos Municípios e Estados brasileiros com a finalidade de fomentar a economia
e a cadeia produtiva, gerando emprego e renda.

Dentro desta perspectiva e visando garantir ao turista a implantação de
elevados protocolos sanitários nos estabelecimentos, o que resultou em uma
ação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte a criar o selo "Turismo Mais
Protegido", numa iniciativa conjunta da SETUR/RN, EMPROTUR, Sistema Fecomércio,
por meio do Senac, Sebrae e a entidades do trade turístico, o selo busca  fortalecer a
confiança dos viajantes, além de apresentar empresas e serviços empenhados em
resguardar a saúde e a segurança de turistas e moradores.

Construído com base em estudos e padrões sanitários recomendados
nacional e internacionalmente, o selo surge dentro de uma plataforma digital já
disponível on-line, os viajantes poderão conhecer as empresas credenciadas com
base no destino de seu interesse e preparar um roteiro seguro para sua visita ao Rio
Grande do Norte. Os prestadores de serviços turísticos, por sua vez, precisam se
adequar ao protocolo, se cadastrando via e-mail para obterem o selo e utilizarem o
site como forma de divulgação.

O selo Turismo Mais Protegido é uma ação voluntária e focada em
abraçar os segmentos do setor turístico potiguar. A estratégia se uniu ao momento
em que o Rio Grande do Norte se consagrou como o primeiro Estado no Brasil a
receber o selo global de segurança para viagens, o Travel Safe Stamp, promovido
pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) e com respaldo da Organização
Mundial do Turismo.

Neste contexto, foram priorizadas algumas ações que irão estimular a
retomada do turismo potiguar, principalmente no mercado interno e regional. As
atividades foram organizadas por haver uma relação entre si, por otimizar os
recursos e por impactarem diretamente a cadeia produtiva a curto prazo.

Diante do exposto, realizar campanhas de Marketing Turístico tem como
objetivo promover a divulgação das potencialidades turísticas do Estado a nível
estadual (entres os polos) e regional em curto prazo e nacional em médio prazo e,
trazendo como resultado a retomada da demanda turística pós-pandemia,
minimizando os impactos sofridos atualmente pela suspensão do setor e divulgando
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as medidas sanitárias implementadas na cadeia produtiva. Tais ações impactam
diretamente na previsão de receitas para o Estado bem como de geração de
emprego e renda.

Deste modo, anexamos o Termo de Referência contendo as
especificações técnicas da contratação solicitada visando atingir os objetivos
exposto.

 
Atenciosamente,
 

 
(assinado eletronicamente)

TEREZA SUYANE ALVES DE FRANÇA
Diretora de Promoção Turística

Documento assinado eletronicamente por TEREZA SUYANE ALVES DE
FRANCA, Diretora de Promoção Turística, em 10/08/2020, às 13:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6481442 e o código CRC 1DE4A778.

Referência: Processo nº 12610021.001321/2020-63 SEI nº 6481442
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EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

  

PORTARIA-SEI Nº 21, DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

  

Chamamento Público. Seleção de
Propostas. Campanha de
Marketing Digital. Art. 28, § 3º, I da
Lei 13.303/2016. Promoção e
Divulgação do Turismo. Retomada.

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA S/A, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 21, IV do
Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária desta
empresa em 30 de abril de 2019:

CONSIDERANDO a necessidade de estimular a retomada do Turismo pós-
pandemia do COVID;

CONSIDERANDO que Campanha de Marketing Digital se enquadra como
objeto social da EMPROTUR;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº
12610021.001321/2020-63,

R E S O L V E :
Art. 1º  Designar Comissão de Seleção e Julgamento de Propostas em

virtude da Publicação do Chamamento Público nº 001/2020, com os empregados
públicos abaixo relacionados.

 ÂNGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA

Matrícula nº 226.575-3
Cargo: Subgerente de Promoção Nacional

ADVENES BETHISE CABRAL DA SILVA

Matrícula nº 220.485-1
Cargo: Subgerente de Articulação Regional

GUILHERME WANDERLEY FERNANDES LISBOA

Matrícula nº 224.361-0
Cargo: Subgerente de Mídias Digitais

 
Art. 2º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

(assinado eletronicamente)
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RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA
Diretor Vice Presidente

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA
COSTA, Diretor Vice-Presidente, em 10/08/2020, às 16:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de
30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6481990 e o código CRC AF1B0714.

 
Referência: Processo nº 12610021.001321/2020-63 SEI nº 6481990
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ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 

S.A.  

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO 

Art. 1º A Empresa Potiguar de Promoção Turística S.A. 

(EMPROTUR), cuja instituição foi autorizada pela Lei Complementar Estadual n.º 339, de 

24 de janeiro de 2007, é uma estatal, cuja natureza jurídica é a de sociedade de economia 

mista, organizada sob a forma das Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, pelo Decreto 

Estadual nº 26.633, de 9 de fevereiro de 2017, e demais legislações aplicáveis, integrante 

da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte, vinculada à Secretaria de 

Estado do Turismo (SETUR) 

Art. A EMPROTUR tem sede e foro no Município de Natal, 

Capital do Estado do Rio Grande do Norte, sendo indeterminado o prazo de sua duração.  

Art. 3º. A EMPROTUR terá a função social de realização do 

interesse coletivo.  

§ 1º A realização do interesse coletivo de que trata este artigo 

deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente 

e eficiente dos recursos geridos, bem como para o seguinte: 

I - ampliação economicamente sustentável do acesso de 

consumidores aos produtos e serviços da EMPROTUR 

II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para 

produção e oferta de produtos e serviços da EMPROTUR, sempre de maneira 

economicamente justificada.  

§ 2º A EMPROTUR deverá, nos termos da lei, adotar práticas de 

sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa, compatíveis com o 

mercado em que atuam.  

Art. 4º O objeto social da EMPROTUR é promover, em âmbito 

nacional e estrangeiro, o Estado do Rio Grande do Norte como destino turístico e, 

especificamente:  

I - divulgar e valorizar as atrações turísticas do Estado; 

II - desenvolver ações pontuais de divulgação e promoção de 

atrativos turísticos que permitam consolidar a interiorização do fluxo de turistas no Estado;  

III - impulsionar a atuação conjunta do Poder Público e da 

iniciativa privada, no intuito de aprimorar e ampliar as atrações turísticas do Estado; 

IV – Gerir e explorar equipamentos turísticos; 
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V - A EMPROTUR poderá celebrar convênio ou contrato de 

patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, 

sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente 

vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couberem, as normas de 

licitação e contratos da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como, firmar Termo de Fomento 

e Colaboração nos termos da Lei nº 13.019/2014. 

VI - promover estudos e pesquisas sobre: 

a) o fluxo turístico no território potiguar, a fim de subsidiar a 

adoção de medidas que visem a homogeneizar, durante todo o ano, a vinda de turistas para 

o Estado; e 

b) preparação urbanística de lugares no Estado com vocação 

turística, para que a exploração econômica dessa atividade seja realizada com 

sustentabilidade ambiental; 

VII - promover ações de marketing, objetivando a expansão do 

fluxo turístico no Estado; 

VIII - realizar ações que busquem atrair para o Estado a realização 

de eventos ou a instalação de empreendimentos capazes de incrementar o fluxo turístico;  

IX - celebrar contratos, convênios e demais ajustes, visando à 

promoção e ao desenvolvimento do turismo no Estado; e 

X - organizar e manter atualizado banco de dados referentes a 

eventos, áreas, empreendimentos e atividades de interesse turístico no Estado.  

CAPÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

Art. 5º O Capital Social da EMPROTUR é de até R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de Reais), representados por 4.000.000 (quatro milhões) de ações 

ordinárias nominativas, no valor unitário de R$1,00 (um Real), das quais, no mínimo, 51% 

(cinqüenta e um por cento) devem ser subscritas pelo Estado do Rio Grande do Norte. 

§ 1º As condições de emissão, subscrição e integralização de ações 

serão estabelecidas pela Assembléia-Geral.  

§ 2º As ações são indivisíveis perante a Empresa e cada uma 

corresponde a um voto nas deliberações da Assembléia-Geral. 

§ 3º Os acionistas terão direito de preferência na subscrição de 

novas ações, quando de sua emissão, na proporção de sua participação acionária na 

Empresa. 

Art. 6º A integralização do Capital Social da EMPROTUR por seus 

acionistas obedecerá às normas fixadas pela Assembléia-Geral, assegurando-se ao Estado a 

disciplina estipulada no art. 3º, § 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 339, de 2007. 
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Parágrafo único. O Capital Social da EMPROTUR poderá ser 

aumentado por ato do Poder Executivo Estadual, mediante acréscimo de capital realizado 

pelo Estado do Rio Grande do Norte.  

Art. 7º A EMPROTUR poderá emitir, na forma da Lei Federal n.º 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, títulos múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas 

que as representem, respondendo pelas correspondentes despesas o acionista que solicitar 

tal providência.  

CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 8º Os recursos da EMPROTUR serão compostos de receita 

proveniente de:  

I - dotações orçamentárias e créditos adicionais do Tesouro do 

Estado;  

II - exploração dos serviços previstos em suas finalidades sociais;  

III - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem 

doados por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado;  

IV - rendimentos de aplicações financeiras; e  

V – receitas oriundas de equipamentos turísticos;  

VI – receita oriunda da arrecadação de taxas, tarifas, vouchers, 

bilhetes de ingresso decorrente de qualquer controle feito na visitação turística feita ao Rio 

Grande do Norte;  

VII – transferência decorrente de convênios, ajustes, acordos, 

contratos, e congêneres, celebrados com órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal ou Municipal;  

VIII – receitas procedentes de tarifas do setor turístico que vierem a 

ser criadas;  

IX – receitas provenientes de alienação de bens e materiais 

inservíveis adquiridos com recursos da EMPROTUR ou pertencente ao seu patrimônio;  

X – os saldos de exercícios anteriores que serão transferidos para o 

exercício seguinte, a crédito da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A 

(EMPROTUR);  

XI - rendas provenientes de outras fontes. 

CAPÍTULO IV 

ÓRGÃOS SOCIAIS 

Art. 9 Estes são os Órgãos Sociais da EMPROTUR: 
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I - Assembléia-Geral; 

II - Conselho de Administração; 

III - Diretoria; e 

IV - Conselho Fiscal. 

Parágrafo Único - Os Órgãos Administrativos serão integrados por 

pessoas naturais, residentes no País, dotados de notórios conhecimentos, experiência, 

idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o desempenho 

do cargo. 

CAPÍTULO V 

ASSEMBLÉIA-GERAL 

Art. 10º A Assembléia-Geral, Órgão Superior da EMPROTUR, de 

caráter exclusivamente deliberativo, tem poderes para decidir sobre todos os negócios 

referentes aos objetivos da Empresa, tomando as resoluções que julgar convenientes à 

defesa e ao desenvolvimento dos interesses sociais.  

§ 1º Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembléia-Geral 

instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no 

mínimo, um quarto do Capital Social votante, e, em segunda convocação, instalar-se-á com 

qualquer quórum. 

§ 2º A Assembléia-Geral que tenha por finalidade alterar o presente 

Estatuto é, necessariamente, extraordinária, instalando-se, em primeira convocação, com a 

presença de acionistas que representem, no mínimo, dois terços do Capital Social votante, 

e, em segunda convocação, com qualquer quórum.  

§ 3º O quórum deliberativo da Assembléia-Geral obedecerá ao 

disposto na legislação pertinente.  

Art. 11º Compete privativamente à Assembléia-Geral:  

I - reformar o Estatuto Social; 

II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho 

de Administração e do Conselho Fiscal; 

III - tomar, anualmente, as contas dos membros do Conselho de 

Administração e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; 

IV - fixar a remuneração dos Diretores e dos membros do Conselho 

de Administração e do Conselho Fiscal; 

V - aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social; 

VI - suspender o exercício dos direitos do acionista, na forma da 

Lei Federal n.º 6.404, de 1976; e 
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VII - deliberar sobre: 

a) transformação, fusão, incorporação e cisão da Empresa, sua 

dissolução e liquidação, inclusive eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; 

b) avaliação dos bens com que o acionista concorrer para a 

formação do Capital Social;  

c) emissão de debêntures, observado o disposto no art. 59 da Lei 

Federal n.º 6.404, de 1976;  

d) destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição dos 

dividendos; e 

e) oferta de garantia patrimonial, quando o valor dos bens exceder 

um terço do Capital Social. 

Art. 12.  A Assembléia-Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 

ao ano, dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, 

consoante a Lei Federal n.º 6.404, de 1976, e, extraordinariamente, quando convocada pelo 

Conselho de Administração ou pela Diretoria, nos termos deste Estatuto Social.  

§ 1º A Assembléia-Geral também pode ser convocada pelo 

Conselho Fiscal e por acionistas, nas hipóteses do art. 123, parágrafo único, da Lei Federal 

n.º 6.404, de 1976. 

§ 2º A Assembléia-Geral será presidida pelo Diretor Presidente da 

EMPROTUR que, em suas ausências ou impedimentos, poderá ser substituído: 

I - pelo representante do maior acionista; ou 

II - por um dos acionistas presentes à reunião e que, na ocasião, 

haja sido escolhido pelos demais. 

§ 3º A Assembléia-Geral será secretariada por acionista ou por 

empregado da EMPROTUR designado pelo Diretor Presidente. 

Art. 13. Nas reuniões da Assembléia-Geral, os acionistas poderão 

ser representados por procuradores, desde que estes, obedecidas as cautelas legais, 

disponham de instrumento de mandato com poderes específicos. 

Art. 14.  As Atas dos trabalhos e deliberações da Assembléia-Geral 

serão lavradas em livros próprios, assinadas pelos membros da mesa e, também, pelo 

número suficiente de acionistas presentes para constituir a maioria necessária às 

deliberações tomadas pelo aludido Órgão.  

CAPÍTULO VI 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 15. O Conselho de Administração, Órgão de Orientação e 

Controle da EMPROTUR, compõe-se de três membros, com igual número de suplentes, 
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residentes no País, eleitos pela Assembléia-Geral e por ela destituíveis, a qualquer tempo, 

para o mandato unificado de três anos, permitida até 2 (duas) reconduções consecutivas.  

§ 1º Os membros do Conselho de Administração e os indicados 

para os cargos de diretor serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório 

conhecimento, devendo ser atendidos os requisitos mínimos previstos na Lei Federal nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como no Estatuto Social.  

§ 2º Os administradores eleitos devem participar anualmente de 

treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação 

de informações, controle interno, código de conduta e demais temas relacionados às 

atividades da empresa ou sociedade de economia mista. 

§ 3º Após a posse dos Conselheiros de Administração, deverá ser 

realizada, dentre os integrantes, a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, 

cabendo ao primeiro a convocação e direção das reuniões do Colegiado. 

§ 4º O Presidente do Conselho de Administração designará, entre 

os demais membros do Órgão Colegiado, o Secretário. 

§ 5º O Presidente do Conselho de Administração, em suas 

ausências ou impedimentos, será substituído pelo Vice-Presidente e, na ausência ou 

impedimento deste, pelo Secretário. 

Art. 16.  Compete ao Conselho de Administração:  

I - fixar a orientação geral da gestão e dos negócios da Empresa; 

II - aprovar o Regimento Interno da Empresa e alterá-lo, se julgar 

necessário; 

III - fiscalizar a gestão dos Diretores, bem como examinar os livros 

e papéis da Empresa e solicitar informações sobre contratos, celebrados ou em vias de 

celebração, e quaisquer outros atos relacionados com as atividades da Empresa; 

IV - convocar a Assembléia-Geral, quando julgar conveniente, e no 

caso previsto pelo art. 132 da Lei Federal n.º 6.404, de 1976; 

V - manifestar-se sobre o relatório da administração, o balanço 

financeiro e as contas da Diretoria; 

VI - conceder licença aos seus Conselheiros, bem como aos 

Diretores, por prazo não superior a noventa dias; 

VII - promover a contratação de auditoria independente, para 

auditar os atos relacionados com despesas, receitas, patrimônio, pessoal e material; 

VIII - eleger e destituir os Diretores da Empresa e fixar-lhes 

atribuições especiais, tendo em vista as de ordem geral definidas neste Estatuto;  

IX - propor à Assembléia-Geral alteração no Estatuto Social; e 
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X - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de 

governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de 

pessoas e código de conduta dos agentes;  

XI - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e 

de controle interno estabelecido para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que 

está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, incluindo os riscos 

relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à 

ocorrência de corrupção e fraude;  

XII - estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de 

contradição entre informações prestadas por suas diversas áreas e pelos executivos da 

empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

XIII - avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de 

economia mista. 

XIV - deliberar sobre os seguintes assuntos: 

a) estrutura organizacional interna da Empresa; 

b) planos estratégicos e operacionais, além de projetos de expansão 

do alcance das atividades da Empresa; 

c) normas operacionais da Empresa, bem como as relativas à 

contratação, administração e remuneração de pessoal; 

d) proposta orçamentária e programação financeira da Empresa, 

incluindo eventuais alterações; 

e) atos de renúncia e transação judicial ou extrajudicial; 

f) celebração de acordos e contratos relativos ao objeto social da 

Empresa, observados os termos deste Estatuto;  

g) aquisição ou alienação de bens, quando o montante envolvido 

for superior ao valor correspondente a um por cento do patrimônio líquido da Empresa, 

segundo o mais recente balanço geral aprovado pelo Conselho Fiscal; e  

h) operações de crédito, desde que o montante considerado 

extrapole o limite correspondente a um por cento do patrimônio líquido da Empresa 

constante do mais recente balanço geral aprovado pelo Conselho Fiscal.  

§ 1º Independe de autorização do Conselho de Administração o 

oferecimento, em processo judicial, de bem à penhora ou em garantia, quando o montante 

deste for igual ou inferior a um por cento do valor do patrimônio líquido da Empresa, 

segundo o mais recente balanço geral aprovado pelo Conselho Fiscal.  

§ 2º As atas das reuniões do Conselho de Administração que 

contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros serão arquivadas na 
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Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (JUCERN) e publicadas no Diário 

Oficial do Estado (DOE) e em jornais de grande circulação do Município de Natal – RN. 

Art. 17.  O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 

uma vez por semestre e, extraordinariamente, por convocação de seu Presidente ou 

solicitação do Diretor Presidente da Empresa, as quais deverão ser feitas por escrito, com 

antecedência mínima de quarenta e oito horas, indicando a data, a hora e o local, bem 

como a respectiva ordem do dia e a documentação pertinente. 

§ 1º Os Diretores poderão participar, sem direito a voto, das 

reuniões do Conselho de Administração, por meio de solicitação ou convocação deste 

Colegiado. 

§ 2º As deliberações do Conselho de Administração terão forma de 

resoluções, as quais serão numeradas em ordem crescente pela data de sua expedição, 

cabendo à Diretoria tomar as medidas necessárias ao seu cumprimento. 

Art. 18.  Em caso de renúncia ou vacância relacionada a cargo de 

Conselheiro Administrativo, assumirá o respectivo suplente, devendo a Assembléia-Geral, 

em sua próxima sessão, decidir sobre a permanência deste no Conselho de Administração. 

§ 1º O Conselho de Administração funcionará com o quórum 

mínimo de três membros e deliberará por maioria de votos. 

§ 2º O Presidente do Conselho de Administração, além do voto 

comum, terá o de qualidade. 

§ 3º Perderá o cargo, por ato da Assembléia-Geral, o Conselheiro 

que deixar de comparecer, sem causa justificada, a duas reuniões do Conselho, no mesmo 

exercício social. 

CAPÍTULO VII 

DIRETORIA 

Art. 19 A Diretoria, Órgão Executivo da EMPROTUR, é composta 

de quatro membros, designados pelo Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor 

Administrativo-Financeiro, Diretor de Promoção Turística e Diretor de Operações, eleitos 

pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis, a qualquer tempo, para o mandado 

de três anos, permitida a reeleição;  

§ 1º.  Os Diretores da Empresa devem residir no País, mas não 

necessitam ser acionistas da Empresa. 

§ 2º Os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, 

deverão atender, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I 

e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III: I - ter experiência profissional de, no 

mínimo: 

I –  
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a) 05(cinco) anos, no setor público ou privado, na área de atuação 

da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a 

qual forem indicados em função de direção superior; ou  

b) 02(dois) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:  

1. Cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou 

objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, 

entendendo se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2(dois) níveis hierárquicos 

não estatutários mais altos da empresa;  

2. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente a 

subsecretário ou superior, no serviço público;  

3. Cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da 

empresa pública ou da sociedade de economia mista;  

c) 03(três) anos de experiência como profissional liberal em 

atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou 

sociedade de economia mista;  

II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 

indicado; e  

III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas 

alíneas do inciso I do caput do art. 1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, 

com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 135, de 4 de junho de 2010.  

§ 3º. É condição para a investidura em cargo de diretoria da 

sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados 

específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, 

a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento. 

§ 4º. A diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária 

do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação:  

I - plano de negócios para o exercício anual seguinte;  

II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e 

oportunidades para, no mínimo, os 05(cinco) anos seguintes.  

Parágrafo único. Compete ao Conselho de Administração, sob pena 

de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de 

atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de 

longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Estado e demais acionistas 

Art. 20.  Compete à Diretoria:  

I - cumprir e fazer cumprir a lei, as disposições deste Estatuto e as 

deliberações emanadas da Assembléia-Geral e do Conselho de Administração, no que 

concerne aos objetivos da Empresa; 
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II - supervisionar todos os interesses da Empresa; 

III - apresentar, anualmente, à Assembléia-Geral e ao Conselho de 

Administração relatório circunstanciado das atividades sociais e de sua gestão, 

acompanhado de parecer do Conselho Fiscal; 

IV - proceder à aquisição ou doação de bens, independentemente 

de autorização do Conselho de Administração, desde que o montante considerado seja 

igual ou inferior a um por cento do patrimônio líquido da Empresa, segundo o mais recente 

balanço geral aprovado pelo Conselho Fiscal;  

V - contrair empréstimos, dar garantias reais para obtenção de 

financiamentos, bem como penhor mercantil e outras espécies de garantias, 

independentemente de autorização do Conselho de Administração, quando o montante 

considerado for igual ou inferior a um por cento do valor do patrimônio líquido da 

Empresa, segundo o mais recente balanço geral aprovado pelo Conselho Fiscal; 

VI - constituir mandatário judicial, mediante instrumento que 

especifique os atos que poderão ser praticados por este no interesse da Empresa; 

VII - elaborar, discutir, aprovar e submeter à apreciação do 

Conselho de Administração: 

a) política de atuação e desenvolvimento da Empresa, incluindo os 

aspectos de organização dos postos de trabalho; 

b) proposta orçamentária e programação financeira da Empresa, 

bem como eventuais alterações; 

c) tabelas relativas ao preço de serviços, produtos e operações da 

Empresa;  

d) proposta de alteração no Estatuto Social ou na estrutura 

organizacional da Empresa; e 

e) minuta do Regimento Interno da Empresa; 

VIII - programar e assegurar o cumprimento: 

a) da coordenação e fiscalização das atividades exercidas pela 

Empresa em todos os seus níveis hierárquicos; 

b) do controle constante e rigoroso da atuação da Empresa, a fim de 

reduzir os custos e otimizar os serviços prestados; 

c) da organização dos cargos e funções em planos estruturados, 

segundo critérios técnico-profissionais adequados; e 

d) das normas pertinentes aos procedimentos licitatórios, incluindo 

os respectivos editais, realizados no âmbito da Empresa;  
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IX - aprovar o manual de organização e funcionamento da 

Empresa; e 

X - propor à Assembléia-Geral a emissão de ações, debêntures ou 

outros valores mobiliários, com audiência prévia do Conselho de Administração. 

Art. 21.  Compete ao Diretor Presidente:  

I - dirigir, coordenar e controlar as atividades da Empresa, podendo 

praticar os atos de gestão que não estejam compreendidos na esfera de competência 

privativa da Assembléia-Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou da 

Diretoria; 

II - representar a Empresa em sede judicial ou extrajudicial; 

III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria, 

responsabilizando-se pelo cumprimento de suas deliberações; 

IV - admitir, contratar, dispensar, punir e licenciar os empregados 

da Empresa, podendo delegar, formalmente, esta competência ao Diretor Administrativo-

Financeiro;  

V - movimentar os recursos financeiros da Empresa, assinar atos e 

contratos em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro, podendo esta 

competência ser delegada a procuradores ou empregados da Empresa, desde que aprovados 

pelo Conselho de Administração; 

VI - aprovar a participação de empregados em cursos, estágios, 

congressos ou seminários, no interesse da Empresa;  

VII - ordenar a realização de despesas em face de dotações do 

programa de trabalho da Empresa, constantes da Lei Orçamentária Anual do Estado; e 

VIII - encaminhar, a cada semestre, relatório sobre o andamento 

dos negócios sociais ao Conselho de Administração. 

§ Único: Compete ao Diretor Vice-Presidente substituir o Diretor 

Presidente em suas ausências e impedimentos, possuindo o este a mesma responsabilidade, 

direitos e deveres do Diretor Presidente, bem como as competências atribuídas ao Diretor 

Presidente. 

Art. 22.  Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro: 

I - auxiliar o Diretor Presidente na direção, coordenação e controle 

das atividades da Empresa; 

II - elaborar as propostas orçamentárias da Empresa, incluindo suas 

eventuais alterações; 
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III - preparar e apresentar ao Diretor Presidente balanços, 

balancetes, análise de resultados e estudos complementares, referentes às atividades da 

Empresa, de acordo com as normas fixadas pela Diretoria; 

IV - supervisionar a contabilidade geral da Empresa; 

V - receber e controlar os créditos e recursos consignados à 

Empresa; 

VI - gerir todas as relações e compromissos financeiros da 

Empresa, fiscalizando a execução orçamentária; 

VII - promover estudos para aperfeiçoamento e racionalização dos 

métodos de administração contábil; 

VIII - autorizar despesas, suprimentos, adiantamentos ou ordenar 

pagamentos regularmente processados e vinculados à execução de programas, planos e 

projetos da Empresa, desde que não envolvam receitas oriundas do orçamento estadual, 

segundo as normas estabelecidas pela Diretoria; 

IX - promover a administração de pessoal, material e transporte da 

Empresa, em conformidade com este Estatuto e as normas fixadas pela Diretoria;  

X - elaborar proposta de plano de cargos, funções, empregos e 

salários;  

XI - minutar o manual de organização e funcionamento da 

Empresa; e 

XII - assinar, juntamente com o Diretor Presidente, contratos, 

convênios e documentos que tenham repercussão econômica na área administrativa ou 

financeira da Empresa. 

Art. 23.  Compete ao Diretor de Promoção Turística: 

I - planejar e assegurar o cumprimento das ações de promoção e 

marketing relacionadas ao objeto social da Empresa; 

II - supervisionar a execução das seguintes atividades, no intuito de 

ampliar o fluxo turístico no Estado: 

a) promoção turística do Estado; e 

b) interação da Empresa com o mercado turístico regional, nacional 

e internacional;  

III - planejar e administrar a página eletrônica da Empresa e suas 

redes sociais; 
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IV - propor medidas que, relacionadas ao objeto social da Empresa, 

possam viabilizar o fortalecimento do turismo ecológico, esportivo, cultural, gastronômico 

e religioso no Estado; 

V - assegurar a ampla divulgação de calendário de eventos de 

interesse turístico realizados no Estado; e 

VI - assinar, juntamente com o Diretor Presidente, contratos, 

convênios e documentos que tenham repercussão econômica na área de marketing da 

Empresa. 

VII - propor medidas que, relacionadas ao objeto social da 

Empresa, possam ampliar o número de vôos e cruzeiros marítimos nacionais e 

internacionais para o Estado;  

VIII - supervisionar a realização de:  

a) estudos sobre preparação urbanística de lugares no Estado com 

vocação turística; e 

b) atividades que envolvam a participação da Empresa em eventos 

turísticos;  

IX - sugerir a adoção de medidas que permitam aprimorar a 

realização do serviço de informações turísticas prestado aos visitantes; e 

Art. 24.  Compete ao Diretor de Operações:  

I - planejar e assegurar o cumprimento de ações que, coadunadas 

com o objeto social da Empresa, permitam consolidar a sucessão de eventos turísticos no 

Estado, durante todo o ano; 

II – Gerir em conjunto com o Diretor Presidente os bens de 

propriedade da EMPROTUR assim, como os ativos e bens cedidos a exploração comercial 

da empresa; 

III - assinar, juntamente com o Diretor Presidente, contratos, 

convênios e documentos que tenham repercussão econômica na área de operações da 

Empresa.  

IV – planejar, organizar e executar eventos que possam captar 

turistas para o Estado. 

Art. 25 – O Diretor Presidente, em suas ausências ou impedimentos 

será substituído na forma do art. 21, § único, e na ausência ou impedimento deste, pelo 

Diretor Administrativo-Financeiro. 

Art. 26.  Em caso de falecimento, renúncia ou impedimento 

definitivo de algum Diretor, o Conselho de Administração deliberará, em trinta dias, no 

máximo, sobre eventual preenchimento do cargo. 
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Parágrafo único.  Caso o Conselho de Administração decida pelo 

preenchimento do cargo, o membro escolhido irá, tão-somente, terminar o mandato do seu 

antecessor. 

Art. 27. A Diretoria reunir-se-á, mensalmente, e quando necessário, 

mediante convocação do Diretor Presidente, deliberando sempre por maioria de votos. 

§ 1º O Diretor Presidente, além do voto comum, terá o voto de 

qualidade. 

§ 2º O Diretor vencido, no prazo de até setenta e duas horas 

corridas, contadas do término da reunião, poderá recorrer, com efeito suspensivo, ao 

Conselho de Administração, em face de decisão tomada pela Diretoria Executiva. 

§ 3º Perderá o cargo, por ato do Conselho de Administração, o 

Diretor que deixar de comparecer, sem causa justificada, a duas reuniões consecutivas da 

Diretoria ou a três intercaladas, no mesmo exercício social. 

CAPÍTULO VIII 

CONSELHO FISCAL 

Art. 28.  O Conselho Fiscal, Órgão de Fiscalização da 

EMPROTUR, é composto de três membros efetivos, com igual número de suplentes, que, 

não necessitando ser acionistas da Empresa, preencham as condições estabelecidas em lei, 

eleitos pela Assembléia-Geral e por ela destituíveis, a qualquer tempo, para um mandato de 

dois anos, sendo permitida 2 (duas) reconduções. 

§ 1º Após a posse dos Conselheiros Fiscais, deverá ser realizada, 

dentre os integrantes, a eleição do Presidente do Conselho, a quem caberá a convocação e 

direção das reuniões do Colegiado.  

§ 2º O Presidente do Conselho Fiscal designará, entre os demais 

membros do Órgão Colegiado, o Vice-Presidente e o Secretário. 

§ 3º O Presidente do Conselho Fiscal, em suas ausências ou 

impedimentos, será substituído pelo Vice-Presidente e, na ausência ou impedimento deste, 

pelo Secretário. 

Art. 29.  O Conselho Fiscal, tendo funcionamento permanente, 

reunir-se-á, mensalmente, e quando necessário, mediante convocação do seu Presidente ou 

solicitação do Diretor Presidente da Empresa, deliberando sempre por maioria de votos. 

Parágrafo único.  O Presidente do Conselho Fiscal, além do voto 

comum, terá o voto de qualidade. 

Art. 30. Os requisitos, impedimentos e remuneração dos 

Conselheiros Fiscais observarão o disposto no art. 162 da Lei Federal n.º 6.404, de 1976. 

Art. 31. O Conselho Fiscal observará, além do disposto neste 

Estatuto, as normas previstas na Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.  
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Art. 32. A avaliação de desempenho, individual e coletiva, de 

periodicidade anual, dos administradores consistirá da exposição dos atos de gestão 

praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa; a contribuição para o 

resultado do exercício; e a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e 

atendimento à estratégia de longo prazo.  

CAPÍTULO IX 

 DO PESSOAL  

Art. 33. Aplica-se aos empregados da EMPROTUR o regime 

jurídico estabelecido no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT) e suas alterações posteriores.  

Parágrafo único. A contratação do pessoal permanente da 

EMPROTUR far-se-á por meio de concurso público de provas e títulos, observadas as 

diretrizes da política definida pela Administração Pública Estadual, de acordo com a 

relevância administrativa dos empregos públicos que necessitem serem criados, as 

características do mercado de trabalho e as normas reguladoras do exercício das profissões.  

Art. 34. A empresa fornecerá as informações relativas ao seu 

Quadro de Pessoal à Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos 

(SEARH), nos prazos assinalados por esse Órgão Público 

CAPÍTULO X 

OBRIGAÇÕES DOS ACIONISTAS 

Art. 35.  Compete aos acionistas, buscando a plena realização dos 

objetivos da EMPROTUR: 

I - aportar recursos para despesas de custeio da Empresa quando as 

receitas operacionais desta se mostrarem insuficientes; 

II - responder solidariamente pela dívida da Empresa perante o 

agente operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na forma da 

legislação pertinente; e 

III - cobrir perdas operacionais, para não comprometer o equilíbrio 

econômico-financeiro da Empresa. 

CAPÍTULO XI 

BALANÇOS E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS 

Art. 36.  O exercício social da EMPROTUR corresponderá ao ano 

civil, encerrando-se assim em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão 

levantados o balanço geral e demais demonstrações financeiras exigidas pela legislação, 

observando-se, quanto aos resultados, as seguintes regras:  

I - do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 

participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda; 
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II - do lucro líquido do exercício, definido no art. 191 da Lei 

Federal n.º 6.404, de 1976, cinco por cento serão aplicados na constituição da Reserva 

Legal que não excederá vinte por cento do Capital Social; e 

III - outras reservas poderão ser constituídas pela Empresa, na 

forma e limite legais. 

§ 1º Os acionistas têm o direito de receber, como dividendo 

obrigatório, em cada exercício, vinte e cinco por cento do lucro líquido ajustado, de acordo 

com o art. 202 da Lei Federal n.º 6.404, de 1976. 

§ 2º O dividendo não será obrigatório no exercício social em que a 

Diretoria e o Conselho de Administração informarem à Assembléia-Geral ser ele 

incompatível com a situação financeira da Empresa, devendo o Conselho Fiscal proferir 

parecer. 

§ 3º Os lucros que deixarem de ser distribuídos, em função do 

disposto no § 2º deste artigo, serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos 

por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser pagos como dividendos logo que o 

permitir a situação financeira da Empresa. 

§ 4º Quando a Empresa levantar balanço semestral, a Diretoria e o 

Conselho de Administração poderão antecipar a distribuição de dividendos intermediários, 

às expensas do lucro apurado naquele balanço, ad-referendum da Assembléia-Geral.  

CAPÍTULO XII 

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

Art. 37.  A dissolução e liquidação da EMPROTUR obedecerão ao 

que dispuser a Assembléia-Geral, observadas as disposições da legislação pertinente. 

CAPÍTULO XIII 

DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO 

 Art. 38. A EMPROTUR adotará regras de estruturas e práticas de 

gestão de riscos e controle interno em consonância com as normas exaradas pela 

Controladoria Geral do Estado–CONTROL, no tocante ao atendimento das disposições 

previstas no art. 55 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 

Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de 

economia mista deverão elaborar e divulgar Código de Conduta e Integridade, cujos 

artigos mínimos serão determinados pela Controladoria Geral do Estado–CONTROL.  

Art. 39. A EMPROTUR submeter-se-á a auditoria externa, cuja 

contratação deverá observar as normas previstas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016. 

CAPITULO XIV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 40.  A EMPROTUR terá um manual de organização e 

funcionamento, contendo a estrutura geral da Empresa, a natureza e as atribuições de cada 

um de seus departamentos, bem como as relações de subordinação e controle necessárias à 

atuação da Empresa.  

Art. 41.  Os Conselheiros e Diretores serão investidos nos seus 

cargos mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas do Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal ou da Diretoria, conforme o caso. 

Art. 42.  Nenhum membro do Conselho de Administração, da 

Diretoria e do Conselho Fiscal poderá, sob pena de perda do cargo, exercer atividades de 

direção, administração ou consultoria em empresas que se dediquem a atividades ligadas à 

promoção turística de outros entes federativos. 

Art. 43.  Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria 

e do Conselho Fiscal deverão apresentar, no início e no final de sua gestão, a declaração de 

bens, na forma da legislação pertinente. 

Art. 44.  As omissões normativas deste Estatuto que não puderem 

ser resolvidas pela Diretoria ou pelo Conselho de Administração serão dirimidas pela 

aplicação da legislação subsidiária. 

Art. 45.  Aplicam-se à EMPROTUR, subsidiariamente, as 

disposições contidas na Lei Federal n.º 6.404, de 1976, Leis nº 13.303, de 30 de junho de 

2016 pelo Decreto Estadual nº 26.633, de 9 de fevereiro de 2017, bem como a legislação 

estadual e outros atos normativos do Poder Público relacionados à Administração Indireta 

do Estado que devam ser empregados na Empresa. 

 

Natal, 30 de abril de 2019. 

 

LUIZ ANTÔNIO MARINHO DA SILVA 

Procurador Geral do Estado 

 

 

GILTON SAMPAIO DE SOUZA 

Diretor-Presidente da FAPERN 
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DO RELACIONAMENTO COMERCIAL ENTRE ANUNCIANTES,  
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO,  

FRENTE À LEI Nº 4.680/65 E AOS DECRETOS Nº 57.690/66 E 4.563/02. 

Considerando, 

a) que, Anunciantes, Agências e Veículos de Comunicação são parceiros indissociáveis, numa 
atividade de fundamental importância para a economia de mercado e para a sociedade moderna; 

b) que, acima e além dos seus próprios interesses, têm o propósito comum de preservar a liberdade 
de expressão, nos termos do artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal; 

c) que, a busca de menores custos, da maior produtividade com melhor resultado para o investimento 
em marketing e em comunicação de marketing, por parte de cada qual, está diretamente ligada à 
diminuição dos custos de transação do relacionamento entre Anunciantes, Agências de Publicidade e 
Veículos de Comunicação; 

d) que, a Lei nº 4.680/65, em seu artigo 17, determina que a atividade publicitária nacional será 
regida pelos princípios e normas do Código de Ética dos Profissionais instituído pelo I Congresso de 
Propaganda, realizado em outubro de 1957, sendo que esta Lei é vinculante e de ordem pública não 
só para os profissionais de propaganda, mas para as soluções impostas aos demais agentes de 
mercado que com eles, necessariamente, se correlacionam (Anunciantes e Veículos de Comunicação). 

As entidades representativas em âmbito nacional dos Anunciantes (ABA – Associação Brasileira de 
Anunciantes), das Agências de Propaganda (ABAP – Associação Brasileira de Agências de Publicidade 
e FENAPRO – Federação Nacional das Agências de Propaganda), dos Jornais diários de circulação 
paga (ANJ – Associação Nacional de Jornais), das Revistas (ANER – Associação Nacional de Editores 
de Revistas), das emissoras de Rádio e Televisão, (ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão), das emissoras de Televisão por Assinatura (ABTA – Associação Brasileira de 
Telecomunicações por Assinatura) e dos Veículos de Propaganda ao Ar Livre representados pela 
Central de Outdoor, firmam o presente Acordo, destinado a auxiliar 
o seu relacionamento comercial, ajustando, por meio do presente instrumento, as  
Normas-Padrão da Atividade Publicitária à nova realidade normativa e econômica vigente no 
mercado de propaganda e marketing no país. Para tanto, fica criado órgão orientador dos agentes 
deste mercado, o CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão. 

O presente instrumento compreende os seguintes documentos: 

1. Conceitos Básicos 

2. Das Relações entre Agências, Anunciantes e Veículos 

3. Das Relações entre Agências e Anunciantes 

4. Das Relações entre Agências e Veículos 

5. Das Relações entre Veículos e Agenciadores Autônomos 

6. Das Práticas e Procedimentos Operacionais da Atividade Publicitária 

7. Do CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão 

8. Das Disposições Gerais e Transitórias 
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Estas Normas-Padrão da Atividade Publicitária devem ser aplicadas tanto no espírito quanto na 
letra. 

As Agências de Propaganda, Anunciantes e Veículos de Comunicação representados pelas entidades 
signatárias ou que firmarem isoladamente este acordo terão prazo de até 120 (cento e vinte) dias 
contados desta data, para ajustar-se aos preceitos acordados, tendo em vista o disposto no art. 17 da 
Lei nº 4.680/65. 

Eventuais adesões após o prazo acima deverão fazer-se acompanhar da demonstração prévia de sua 
conformidade aos preceitos acordados neste instrumento. 

 

São Paulo, 16 de dezembro de 1998. 

 

José Carlos Aguilera Fernandes 
ABA – Associação Brasileira de Anunciantes. 

 

Flávio Antonio Artur Oscar Alcides Corrêa 
ABAP – Associação Brasileira de Agências de Publicidade. 

 

Paulo Machado de Carvalho Neto 
ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. 

 

Claudio Santos 
ABTA – Associação Brasileira de Telecomunicações por Assinatura. 

 

Francisco Mesquita Neto 
ANJ – Associação Nacional de Jornais. 

 

José Carlos Salles Gomes Neto 
ANER – Associação Nacional de Editores de Revistas. 

 

Carlos Alberto Nanô Luís R. Ferreira Valente Filho 
Central de Outdoor. 

 

Antonio Luiz de Freitas 
FENAPRO – Federação Nacional das Agências de Propaganda. 
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NORMAS-PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA 

 

1. Conceitos Básicos 

2. Das Relações entre Agências, Anunciantes e Veículos 

3. Das Relações entre Agências e Anunciantes 

4. Das Relações entre Agências e Veículos  

5. Das Relações entre Veículos e Agenciadores Autônomos 

6. Das Práticas e Procedimentos Operacionais da Atividade Publicitária 

7. Do CENP – Conselho Executivo das Normas-Padrão 

8. Das Disposições Gerais e Transitórias 
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1. CONCEITOS BÁSICOS 
 

1.1  Publicidade ou Propaganda: é, nos termos do art. 2º do Dec. nº 57.690/66, qualquer forma 
remunerada de difusão de idéias, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante 
identificado. 

1.2  Anunciante ou Cliente: é, nos termos do art. 8º do Dec. nº 57.690/66, empresa, entidade ou 
indivíduo que utiliza a propaganda. 

1.3  Agência de Publicidade ou Agência de Propaganda: é nos termos do art. 6º do Dec. nº 
57.690/66, empresa criadora/produtora de conteúdos impressos e audiovisuais especializada nos 
métodos, na arte e na técnica publicitárias, através de profissionais a seu serviço que estuda, 
concebe, executa e distribui propaganda aos Veículos de Comunicação, por ordem e conta de 
Clientes Anunciantes com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos, serviços e 
imagem, difundir idéias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições a que 
servem. 

1.4 Veículo de Comunicação ou, simplesmente, Veículo: é, nos termos do art. 10º do Dec. nº 
57.690/66, qualquer meio de divulgação visual, auditiva ou audiovisual. 

1.5 Fornecedor de Serviços ou, simplesmente, Fornecedor: é a pessoa física ou jurídica 
especializada e tecnicamente capacitada a fornecer os serviços ou suprimentos necessários ao 
estudo, concepção e execução da publicidade, em complementação ou apoio às atividades da 
Agência, Anunciante e Veículo. 

1.6 Agenciador de Propaganda: é a pessoa física registrada e remunerada pelo Veículo, sujeita à 
sua disciplina e hierarquia, com a função de intermediar a venda de espaço/tempo publicitário. 

1.7 Agenciador Autônomo: é profissional independente – sem vínculo empregatício com 
Anunciante, Agência ou Veículo – que encaminha publicidade por ordem e conta do Anunciante. 

1.8 Balcão de Anúncios: é a pessoa jurídica independente, equiparada ao Agenciador Autônomo, 
que capta publicidade para distribuição aos Veículos de Comunicação. 

1.9 Representante de Veículo ou simplesmente, Representante: é a pessoa jurídica ou física 
especializada que trata dos interesses comerciais de seus representados. 

1.10 Valor Negociado: é o valor fixado na lista pública de preços dos Veículos de Comunicação, já 
deduzidos os descontos comerciais. 

1.11 Desconto-Padrão de Agência1
 ou simplesmente Desconto Padrão: é a remuneração da Agência 

de Publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de 
clientes anunciantes, na forma de percentual estipulado pelas Normas-Padrão, calculado sobre o 
“Valor Negociado”. 

1.12 Valor Faturado: é a remuneração do Veículo de Comunicação, resultado da diferença entre o 
“Valor Negociado” e o “Desconto-Padrão”. 

1.13 “Fee”: é o valor contratualmente pago pelo Anunciante à Agência de Publicidade, nos termos 
estabelecidos pelas Normas-Padrão, independente do volume de veiculações, por serviços prestados 
de forma contínua ou eventual. 

                                                

1 Fundamentos legais: art. 11 da Lei nº 4.680, de 1965, art. 11 do Decreto nº 57.690, de 1966 e art. 19 da Lei nº 12.232, de 2010. 
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2. DAS RELAÇÕES ENTRE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE,  

ANUNCIANTES E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

 

2.1 As relações entre Agências, Anunciantes e Veículos são, a um só tempo, de natureza profissional, 
comercial e têm como pressuposto a necessidade de alcance da excelência técnica por meio da 
qualificação profissional e da diminuição dos custos de transação entre si, observados os princípios 
deste instrumento, a ética e as boas práticas de mercado, incentivando a plena concorrência em 
cada um desses segmentos. 

2.2 Os Veículos comercializarão seu espaço, seu tempo e seus serviços com base em preços de 
conhecimento público, válidos, indistintamente, tanto para negócios que os Anunciantes lhes 
encaminharem diretamente, quanto para aqueles encaminhados através de Agências. É lícito que, 
sobre esses preços, os Veículos ofereçam condições ou vantagens de sua conveniência, observado o 
disposto no item 2.3. destas Normas-Padrão. 

2.3 A relação entre Anunciante e sua Agência tem relevância para a relação entre o Anunciante e o 
Veículo. Na presença dessa relação, o Veículo deve comercializar seu espaço/tempo ou serviços 
através da Agência, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 4.680/65, de tal modo que 
fique vedado: 

(a) ao Veículo oferecer ao Anunciante, diretamente, vantagem ou preço diverso do oferecido 
através de Agência; 

(b) à Agência, omitir ou deixar de apresentar ao Cliente proposta a este dirigida pelo Veículo. 

2.3.1 É livre a contratação de permuta de espaço, tempo ou serviço publicitário entre 
Veículos e Anunciantes, diretamente ou por intermédio da Agência de Publicidade 
responsável pela conta publicitária. 

2.3.2 Quando a contratação de que trata o item 2.3.1 envolver serviços de Agência de 
Publicidade, esta fará jus à remuneração, observadas as disposições estabelecidas em 
contrato. 

2.4 O Anunciante é titular do crédito concedido pelo Veículo com a finalidade de amparar a aquisição 
de espaço, tempo ou serviço, diretamente ou por intermédio de Agência de Publicidade. 

2.4.1 A Agência de Publicidade que intermediar a veiculação atuará sempre por ordem e 
conta do Anunciante, observado o disposto nos itens 2.4.1.1 a 2.4.1.3. 

2.4.1.1 É dever da Agência de Publicidade cobrar, em nome do Veículo, nos prazos 
estipulados, os valores devidos pelo Anunciante, respondendo perante um e outro 
pelo repasse do “Valor Faturado” recebido ao Veículo. 

2.4.1.2. A fatura do Veículo será encaminhada ao Anunciante por meio da Agência de 
Publicidade. 

2.4.1.3 Tendo em vista que o fator confiança é fundamental no relacionamento 
comercial entre Veículo, Anunciante e Agência e sendo esta última depositária dos 
valores que lhes são encaminhados pelos Clientes/Anunciantes para pagamento dos 
Veículos e Fornecedores de serviços de propaganda, fica estabelecido que, na 
eventualidade da Agência reter indevidamente aqueles valores sem o devido repasse 
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aos Veículos e/ou Fornecedores, terá suspenso ou cancelado seu Certificado de 
Qualificação Técnica concedido pelo CENP. 

2.4.2 Em virtude de prévio e expresso ajuste, o Anunciante poderá repassar por meio do 
Veículo a importância correspondente ao “Desconto-Padrão”, observado que nesta 
hipótese o Veículo somente poderá faturar ou contabilizar como receita própria a parcela 
correspondente ao “Valor Faturado”2 

2.4.3 Excepcionalmente, nos termos de prévio e expresso ajuste, o Anunciante, poderá 
efetivar diretamente os pagamentos correspondentes ao “Valor Faturado” e ao 
“Desconto-Padrão”, respectivamente, ao Veículo e à Agência de Publicidade. 

2.5 O “Desconto-Padrão de Agência” de que trata o art. 11 da Lei nº 4.680/65 e art. 11 do Decreto 
57.690/66, bem como o art. 19 da Lei 12.232/10, é a remuneração destinada à Agência de 
Publicidade pela concepção, execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes 
anunciantes. 

2.5.1 Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas pelo CENP, 
comprometendo-se com os custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-se-á ao 
recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”, conforme o art. 17, inciso I alínea 
“f” do Decreto nº 57.690/66, e fará jus ao “desconto padrão de agência” não inferior a 
20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por ordem e 
conta de seus Clientes. 

2.5.1.1 No caso de relações non compliance indicadas pelo organismo de ética da 
entidade, o percentual será fixado pelos veículos de acordo com o que dispõe o art. 113, 
da Lei nº 4.680/65, independentemente de qualquer recomendação do CENP, observado 
o disposto no art. 74 dos Estatutos Sociais. 

2.5.2 O “Certificado de Qualificação Técnica” será válido pelo período de 1 (um) a 
5 (cinco) anos, a critério do CENP, e sua renovação atenderá ao disposto no  
item 2.5.3 destas Normas-Padrão. 

2.5.3 Serão requisitos obrigatórios para pleitear a certificação que a Agência disponha, 
em caráter permanente, de estrutura profissional e técnica, bem como de um conjunto 
mínimo de informações e dados de mídia, cuja configuração está estabelecida no ANEXO 
“A”.  Os dados e documentos fornecidos pela Agência ao CENP terão caráter de 
informações juradas, respondendo a Agência, seus representantes legais e prepostos por 
sua integridade, veracidade e consistência. 

2.5.3.1  A certificação será precedida de análise das informações juradas prestadas 
pela Agência, podendo o CENP, para tanto, realizar diligências e exames com o 
objetivo de comprová-las. 

2.5.3.2  A prática de perjúrio ou a apresentação de documentação inconsis-tente, 
apurada mediante procedimento apropriado a ser instaurado pelo CENP, dará causa 

                                                

2 Fundamento legal: art. 19 da Lei nº 12.232, de 2010 
3 Art. 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de Propaganda, bem como o desconto devido às 

Agências de Propaganda, serão fixados pelos Veículos de Divulgação sobre os preços estabelecidos em tabela. 
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à redução do prazo de validade, à suspensão ou ao cancelamento do “Certificado de 
Qualificação Técnica”. 

2.5.3.3 A fim de garantir a efetividade das Normas-Padrão e a publicidade de seus 
atos, o CENP deverá divulgar a decisão de reduzir o prazo de validade, suspender ou 
cancelar o “Certificado de Qualificação Técnica”, expedindo circulares, publicando-as 
em boletins e no “web-site” para conhecimento dos associados fundadores e 
institucionais, autoridades públicas e Veículos de Comunicação. 

2.5.4 Competirá ao CENP credenciar os serviços dos Fornecedores de Informações de 
Mídia e de Verificação de Circulação, para os efeitos do ANEXO “A”. 

2.5.5 Competirá ao CENP a edição das normas sobre habilitação e certificação das 
Agências para os efeitos deste item. 

2.6 Dadas as peculiaridades que afetam o relacionamento com os Anunciantes do setor público, 
estes têm a obrigação de fornecer suporte legal e formal (empenho e demais atos administrativos 
decorrentes) ao contratar espaço/tempo e serviços junto a Veículos e Fornecedores, diretamente ou 
através de Agências, ficando estas responsáveis pela verificação da regularidade da contratação. 
Emitida a autorização, o Veículo ou Fornecedor presumirá que a Agência atesta que a referida 
documentação é suficiente para amparar o pagamento devido. 

2.7 É facultado à Agência negociar parcela do “desconto padrão de agência” com o respectivo 
Anunciante, observados os preceitos estabelecidos nos itens 3.5 e 6.4 destas Normas-Padrão. 

2.8 É facultada, como exceção à regra do item 3.6.1, a negociação entre Agência e Anunciante dos 
honorários sobre os serviços e suprimentos externos, desde que seja expressivo o investimento 
bruto anual a ser aplicado em publicidade pelo Anunciante através da Agência contratada, bem como 
que a verba de mídia seja pelo menos duas vezes maior do que a da produção. 

2.9 Conforme determina o art. 17, inciso I, alínea “f” do Dec. nº 57.690/66, é vedada a contratação 
de propaganda em condições antieconômicas, anticoncorrenciais ou que importem concorrência 
desleal, podendo o CENP, diante de tais condutas, aplicar as sanções previstas no art. 74 dos seus 
Estatutos, bem como representar à autoridade competente, para a imposição das sanções previstas 
na legislação aplicável. 

2.10 Estas Normas-Padrão da Atividade Publicitária devem ser aplicadas tanto no espírito quanto na 
letra. 

3. DAS RELAÇÕES ENTRE ANUNCIANTES  
E AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 

 

3.1 Toda Agência, habilitada e certificada em conformidade com o item 2.5 e subitens destas 
Normas-Padrão, deve estar capacitada a prestar a seu Cliente os seguintes serviços, além de outros 
que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares, agindo por ordem e 
conta do Cliente/Anunciante: 

3.1.1 Estudo do conceito, idéia, marca, produto ou serviço a difundir, incluindo a 
identificação e análise de suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas aos seus 
públicos e, quando for o caso, ao seu mercado e à sua concorrência; 
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3.1.2 Identificação e análise dos públicos e/ou do mercado onde o conceito, idéia, marca, 
produto ou serviço encontre melhor possibilidade de assimilação; 

3.1.3 Identificação e análise das idéias, marcas, produtos ou serviços concorrentes; 

3.1.4 Exame do sistema de distribuição e comercialização, incluindo a identificação e 
análise das suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas ao mercado e à 
concorrência; 

3.1.5 Elaboração do plano publicitário, incluindo a concepção das mensagens e  
peças (Criação) e o estudo dos meios e Veículos que, segundo técnicas adequadas, 
assegurem a melhor cobertura dos públicos e/ou dos mercados objetivados 
(planejamento de Mídia); 

3.1.6 Execução do plano publicitário, incluindo orçamento e realização das peças 
publicitárias (Produção) e a compra, distribuição e controle da publicidade nos Veículos 
contratados (execução de Mídia), e o no pagamento das faturas. 

3.2 A Agência deve dedicar seu melhor esforço e trabalhar em estreita colaboração com seu Cliente, 
de modo a assegurar que o plano publicitário alcance os objetivos pretendidos e que o Anunciante 
obtenha o melhor retorno do seu investimento em publicidade, seja sob a forma de resultados 
imediatamente quantificáveis, seja pela agregação contínua de valor à sua marca, conceito ou idéia. 

3.3 A contratação da Agência pelo Anunciante deve respaldar-se, preferencialmente, em documento 
escrito, do qual deverá constar o prazo da prestação de serviços e os ajustes que as partes fizerem, 
complementando e/ou detalhando dispositivos destas Normas-Padrão. O prazo poderá ser 
indeterminado, mas o seu término deverá ser precedido de aviso dado pela parte interessada à outra 
com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência. Na vigência da relação contratual, a Agência 
abster-se-á de colaborar com empresas, instituições, conceitos, idéias, marcas, produtos ou serviços 
que concorram diretamente com o Cliente; este, reciprocamente, abster-se-á de utilizar os serviços 
de outras Agências para a difusão dos mesmos conceitos, idéias, marcas, produtos ou serviços; salvo 
convenção em contrário. 

3.4 Salvo prévia e expressa estipulação em contrário, a Agência deverá absorver o custo dos serviços 
internos e/ou externos de pesquisas regulares de audiência, auditoria de circulação e controle de 
mídia, disponíveis no mercado, necessários à prestação de serviços de controle da verba do 
Anunciante. 

3.5 Nas transações entre Anunciantes e Agências tendo por objeto a parcela negociável  
do “desconto padrão de Agência”, adotar-se-ão como referência de melhor prática os parâmetros 
contidos no ANEXO “B” a estas Normas-Padrão. 

3.6 Todos os demais serviços e suprimentos terão o seu custo coberto pelo cliente, deverão ser 
adequadamente orçados e requererão prévia e expressa autorização do Cliente para a sua execução. 
O custo dos serviços internos, assim entendidos aqueles que são executados pelo pessoal e/ou com 
os recursos da própria Agência, será calculado com base em parâmetros referenciais estabelecidos 
pelo Sindicato da base territorial onde a Agência estiver localizada e não será acrescido de 
honorários nem de quaisquer encargos. 

3.6.1 Os serviços e os suprimentos externos terão os seus custos orçados junto a 
Fornecedores especializados, selecionados pela Agência ou indicados pelo Anunciante. O 
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Cliente deverá pagar à Agência “honorários’’ de 15% (quinze  
por cento) sobre o valor dos serviços e suprimentos contratados com quaisquer 
Fornecedores. 

3.6.2 Quando a responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente à contratação ou 
pagamento do serviço ou suprimento, sobre o valor respectivo o Anunciante pagará à 
Agência “honorários” de no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 10% (dez por 
cento). 

3.7 Como estímulo e incentivo à criatividade, presume-se que as idéias, peças, planos e campanhas 
de publicidade desenvolvidos pertençam à Agência que os criou, observada a legislação sobre o 
direito autoral. 

3.8 Ao modificar ou cancelar serviços internos já aprovados, executados ou em execução, o Cliente 
deverá pagar à Agência o custo desses serviços. A modificação ou o cancelamento de serviços ou 
suprimentos externos, observará as condições para tanto estabelecidas pelo Fornecedor ou Veículo, 
e obrigará o Cliente tanto ao pagamento dos custos já efetivados, como ao ressarcimento das 
obrigações irretratáveis. 

3.9 Constitui prática desleal a apresentação, pela Agência, de trabalhos de qualquer natureza em 
caráter especulativo a Cliente de outra Agência, a não ser quando expressamente solicitada pelo 
Anunciante em concorrência para escolha de Agência. 

3.10 Como alternativa à remuneração através do “desconto padrão de agência”, é facultada a 
contratação de serviços de Agência de Publicidade mediante “fees” ou “honorários de valor fixo”, a 
serem ajustados por escrito entre Anunciante e Agência, respeitado o disposto no item 2.9 destas 
Normas-Padrão. 

3.10.1 O “fee” poderá ser cumulativo ou alternativo à remuneração de Agência 
decorrentes do “desconto padrão de agência”; de produção externa, de produção interna 
e de outros trabalhos eventuais e excepcionais, tais como serviços de relações públicas, 
assessoria de imprensa, etc. 

3.10.2 Em qualquer situação ou modalidade de aplicação do “fee”, a Agência deverá ser 
remunerada em valor igual ou aproximado ao que ela receberia caso fosse remunerada 
na forma do item 2.5.1, sempre de comum acordo entre as partes, contanto que os 
serviços contratados por esse sistema sejam os abrangidos no item 3.1 e preservados os 
princípios definidos nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 3.4. 

3.10.3 Para adequação dos valores de remuneração de Agência através de  
“fee”, como forma de evitar a transferência ou concessão de benefícios ao 
Cliente/Anunciante pela Agência, contrariando as Normas-Padrão, bem como as normas 
legais aplicáveis à espécie, recomenda-se a revisão, a cada 6 (seis) meses, dos valores 
efetivamente aplicados pelo Cliente/Anunciante em publicidade, em comparação aos 
valores orçados inicialmente (“budgets” de publicidade) e que tenham servido como 
parâmetro para a fixação dos valores do “fee”. 

3.11 Nas contratações com o setor público, os anunciantes de cada Poder e Esfera Administrativa 
serão considerados como departamentos de um só anunciante, para efeito de aplicação dos 
dispositivos econômicos destas Normas-Padrão, ainda que os contratos sejam celebrados 
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separadamente com cada órgão, autarquia, empresa, fundação, sociedade de economia mista ou 
outro tipo de entidade governamental. 

3.11.1 Consideram-se esferas Administrativas distintas o Município, o Estado e a União. 

3.11.2 O disposto neste item aplica-se à: 

a) reversão da parcela do “desconto de agência”, de que tratam os 
itens 2.7, 3.5 e 6.4; 

b) negociação do custo dos serviços internos, de que trata o item 3.6,  
que poderão ser integralmente eliminados/excluídos/suprimidos; 

c) negociação dos honorários incidentes sobre os serviços de que trata o 
item 3.6.1, ressalvado que os referidos honorários poderão ser integralmente 
eliminados/excluídos/suprimidos quando se tratar de ações de comunicação que geram 
veiculação; 

d) negociação dos honorários de que trata o item 3.6.2. 

3.12 A possibilidade de eliminação/exclusão/supressão de custo e honorários de que tratam as letras 
“b” e “c” do subitem 3.11.2 é vedada nos casos em que, comprovadamente, seja comprometida a 
execução do contrato de prestação de serviços, ferindo o que dispõe o parágrafo 3º do art. 44 da Lei 
nº 8.666/93. 

 

4. DAS RELAÇÕES ENTRE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE  
E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

 

4.1 É reservado exclusivamente à Agência como tal habilitada e certificada o “desconto padrão de 
agência”, nos termos do item 2.5 e seguintes destas Normas-Padrão, bem como eventuais frutos de 
planos de incentivo, voluntariamente instituídos por Veículos. 

4.1.1 Os planos de incentivo concedidos pelos Veículos não poderão se sobrepor aos 
critérios técnicos na escolha de mídia nem servir como pretexto de preterição aos 
Veículos que não os pratiquem. 

4.2 Os planos de incentivo às Agências mantidos por Veículos não contemplarão Anunciantes. 

4.3 Não será aceita a compra e venda de espaço/tempo ou serviço em desacordo com o disposto na 
Lei no 4.680/65 e no Decreto no 57.690/66, e em especial a realizada por intermédio de centrais de 
mídia fechadas, de “bureaux de mídia” (“media brokers”), Agências independentes de mídia ou 
entidades assemelhadas. 

4.4 A existência de vínculo entre determinada Agência e “central de mídia fechada”, “bureau de 
mídia”, Agências independentes de mídia ou entidade assemelhada, em razão de capital, acordo 
operacional ou de assistência técnica, parceria eventual ou simples mandato, não equipara tais 
entidades a uma Agência para o efeito de perceberem o “desconto padrão de agência” de que trata 
o item 2.5.1 destas Normas-Padrão. 
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4.4.1 Entende-se por “central de mídia fechada” aquela entidade que se propõe a 
substituir determinado(s) Anunciante(s) e suas marcas na negociação e compra de 
espaço/tempo ou serviço, desconsiderando a Agência(s) apta(s) ao seu pleno 
atendimento e reconhecida(s) pelo Veículo(s) como detentora(s) da(s) conta(s). 

4.4.2 A Agência que participar, no Brasil, do capital, direção técnica ou da operação das 
empresas ou entidades descritas nos itens 4.4 e 4.4.1 destas Normas-Padrão não fará jus 
ao “desconto padrão de agência”. 

4.5 A Agência adquirirá espaço/tempo ou serviço individualmente, para uso exclusivo de seus 
respectivos Clientes. Os Veículos não aceitarão reservas nem efetivarão a venda de espaço/tempo 
sem a indicação precisa do Anunciante responsável pelo conteúdo da mensagem. 

4.6 Salvo disposição em contrário, as negociações entre Agências e Veículos tomarão por base a 
verba individualizada de cada Cliente e, a critério de cada Veículo, as verbas das respectivas 
categorias e/ou marcas. 

4.7 Quando adotada a forma de atendimento compartilhado, ou quando o Anunciante instituir uma 
“central de mídia aberta” para coordenar as atividades de compra de mídia, as Agências continuarão 
responsáveis: (a) pelo planejamento de mídia das marcas a elas confiadas, desde que as mesmas 
estejam plenamente capacitadas para tal; (b) pela emissão das autorizações de veiculação e (c) pelo 
pagamento das respectivas faturas. 

4.8 Constitui prática desleal da Agência oferecer ou prometer, em nome de Veículo, desconto ou 
eventuais frutos de programas de incentivo por ele instituído, notadamente em ações de 
prospecção, concorrência ou licitação. 

 

 

5. DAS RELAÇÕES ENTRE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 
E AGENCIADORES AUTÔNOMOS 

 

5.1 Pela intermediação da venda de espaço/tempo ou serviços, os Agenciadores Autônomos farão 
jus a uma comissão inferior ao “desconto padrão de agência”, com o qual não se confunde, que será 
paga pelo Veículo após a liquidação da respectiva fatura pelo Anunciante. 

5.2 O Veículo arbitrará o percentual da comissão devida a Agenciadores, levando em consideração, 
além de outros critérios, o grau de complexidade de intermediação, a abrangência do serviço 
prestado e a oferta de serviços, na praça, por Agência de Propaganda portadora do “Certificado de 
Qualificação Técnica” concedido pelo CENP. 

5.3 O Agenciador não poderá transferir ao Anunciante ou a terceiro a comissão recebida de Veículo. 

5.4 Os Veículos suspenderão a concessão de comissão ao Agenciador que infringir o disposto no item 
5.3 destas Normas-Padrão. 
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6. DAS PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA 

 

6.1 A Agência de Publicidade que intermediar a veiculação atuará sempre por ordem e conta do 
Anunciante, observado o disposto nos itens 6.1.1 a 6.1.3. 

6.1.1 É dever da Agência de Publicidade cobrar, em nome do Veículo, nos prazos 
estipulados, os valores devidos pelo Anunciante, respondendo perante um e outro pelo 
repasse do “Valor Faturado” recebido ao Veículo. 

6.1.2. A fatura do Veículo será encaminhada ao Anunciante por meio da Agência de 
Publicidade. 

6.1.3 Tendo em vista que o fator confiança é fundamental no relacionamento comercial entre 
Veículo, Anunciante e Agência e sendo esta última depositária dos valores que lhes são 
encaminhados pelos Clientes/Anunciantes para pagamento dos Veículos e Fornecedores de serviços 
de propaganda, fica estabelecido que, na eventualidade de a Agência reter indevidamente aqueles 
valores sem o devido repasse aos Veículos e/ou Fornecedores, terá suspenso ou cancelado seu 
Certificado de Qualificação Técnica concedida pelo CENP. 

6.2 Em virtude de prévio e expresso ajuste, o Anunciante poderá repassar por meio do Veículo a 
importância correspondente ao “Desconto-Padrão”, observado que nesta hipótese o Veículo 
somente poderá faturar ou contabilizar como receita própria a parcela correspondente ao “Valor 
Faturado”4 

6.3 Excepcionalmente, nos termos de prévio e expresso ajuste, o Anunciante, poderá efetivar 
diretamente os pagamentos correspondentes ao “Valor Faturado” e ao “Desconto-Padrão”, 
respectivamente, ao Veículo e à Agência de Publicidade. 

6.4 É facultado à Agência negociar parcela do “desconto padrão de agência” a que fizer jus com o 
respectivo Anunciante, observados os parâmetros contidos no ANEXO “B” – SISTEMA PROGRESSIVO 
DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS, os quais poderão ser revistos pelo Conselho Superior das Normas-Padrão. 

6.5 O “desconto padrão de agência” não será concedido: 

a) a Anunciantes diretamente ou a “Departamentos de Propaganda” de Anunciantes ou 
Agências Próprias (“House Agencies’’) que não se conformarem ao disposto no item 2.5 e 
subitens; e item 8.5 destas Normas-Padrão; 

b) às empresas que se dedicam exclusiva ou principalmente à prestação de serviços de 
mídia, descritas nos itens 4.4 e subitens destas Normas-Padrão. 

c) à Agência que comprar, autorizar e pagar mídia em favor de Cliente(s) e/ou marca(s) 
cuja conta publicitária esteja confiada a outra Agência. 

d) quando o Veículo não reconhecer determinada Agência como responsável pelo pleno 
atendimento da conta publicitária de determinado Anunciante ou quando, mesmo 

                                                

4 Fundamento legal: art. 19 da Lei nº 12.232, de 2010 
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reconhecida, não se tenha encarregado plenamente do atendimento da conta 
publicitária. 

6.6 Tanto nas relações com anunciantes do setor público quanto privado, o veículo de divulgação não 
pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar valores correspondentes ao “desconto-padrão de 
agência” como receita própria, inclusive quando o repasse de tais valores à agência de publicidade 
for efetivado por meio de veículo de divulgação. 

6.7 Para efeito dos itens 2.5, 6.6 e demais itens com estes relacionados, faz-se necessário inserir, no 
campo de informações adicionais das Notas Fiscais e Faturas Comerciais dos Veículos, a seguinte 
expressão: 

“Valor de Referência do ‘Desconto-Padrão’ (remuneração da Agência – item 1.11 das 
Normas-Padrão da Atividade Publicitária): R$ ......” 

 

7. DO CENP – CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO 

 

7.1 Compete ao Conselho Executivo das Normas-Padrão ou simplesmente CENP: 

a) avaliar e propor eventuais alterações a este instrumento e a seus anexos, face à 
dinâmica da evolução da atividade; 

b) esclarecer os interessados sobre o sentido de suas regras; 

c) outorgar os “Certificados de Qualificação Técnica” de que trata o item 2.5.1 deste 
instrumento; 

d) credenciar os serviços dos Fornecedores de Informações de Mídia e Verificação de 
Circulação, conforme previsto no item 2.5.4 deste instrumento; 

e) promover em conjunto com as Entidades participantes deste acordo o permanente 
aperfeiçoamento dos padrões qualitativos do mercado nos seus três segmentos, inclusive 
no que toca à ativa e leal concorrência dos que nele atuam. 

7.2 O CENP terá um Conselho de Administração e Governança encarregado da sua direção, um 
Conselho Superior das Normas-Padrão encarregado pela matérias normativas do CENP e um 
Conselho de Ética, que ligado diretamente a este último, será encarregado de promover conciliações 
e mediações, bem como arbitrar conflitos e controvérsias entre os agentes do mercado que optaram 
por aderir ao modelo brasileiro de autorregulação, decidindo também acerca das violações à ética 
comercial no que se refere à legislação em vigor, inclusive quanto ao Código de Ética da Lei n. 
4.680/65, as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, os Estatutos Sociais do CENP e demais 
documentos normativos. 

7.3 O Conselho de Ética do CENP terá seu funcionamento disciplinado em Regimento Interno e 
atuará por meio dos seguintes órgãos especializados: Câmaras de Conciliação e Mediação, Câmaras 
de Arbitragem e Conflitos Éticos e Colégio de Presidentes, constituído cada um desses órgãos por 
representantes dos três segmentos, com paridade, na forma do Regimento Interno do Conselho de 
Ética. 
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7.3.1 Na análise das reclamações e disputas que lhe forem submetidas, o CENP adotará a 
ética e as melhores práticas comerciais como fins; e a tentativa de conciliação e mediação 
ou a realização de arbitragens de conflitos como meios, assegurando às partes amplo 
direito de defesa e a garantia do contraditório. 

7.4 O Conselho Superior das Normas-Padrão será constituído por 4 (quatro) representantes de 
Anunciantes, designados pela ABA; 6 (seis) representantes de Agências, designados, 
respectivamente, 3 (três) pela ABAP e 3 (três) FENAPRO; e 12 (doze) representantes de Veículos. 

7.4.1 O Conselho Superior das Normas-Padrão também poderá contar com 1 (um) 
representante da União, designado pela Secretaria da Comunicação de Governo, da 
Presidência da República, ou de órgão que venha a sucedê-la na incumbência de 
coordenar e supervisionar a publicidade dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, direta e indireta. 

7.5 O CENP, constituído como uma associação civil sem fins lucrativos e duração por prazo 
indeterminado, tem sede e foro na cidade de São Paulo. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

8.1 A atividade publicitária exercida pelas Agências, Agenciadores de Propaganda, Agenciadores 
Autônomos, Fornecedores e Veículos de Comunicação, por ordem e conta dos Anunciantes, é regida 
pela Lei Federal nº 4.680/65; pelo Decreto Federal nº 57.690/66, parcialmente alterado pelo Decreto 
Federal nº 2.262/97; este revogado pelo Decreto Federal 4.563/02 que deu nova redação ao artigo 
7º do Decreto Federal 57.690/66; pelo Código de Ética dos Profissionais da Propaganda, instituído 
pelo I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em 1957 e incorporado à mencionada Lei nº 
4.680/65; e pelo Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária (1978). 

8.2 À falta de uma entidade que congregue coletivamente todos os Veículos em âmbito nacional e 
até a sua constituição, o segmento Veículos será representado no CENP por 12 (doze) representantes 
designados em comum acordo pelas entidades e organizações signatárias do Acordo de Auto-
Regulamentação de 25 de junho de 1997, que precedeu à edição destas Normas-Padrão. 

8.3 Estas NORMAS-PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA revogam e substituem: 

I.  As “Normas-Padrão para Prestação de Serviços de Comunicação pelas Agências de 
Propaganda e Veículos de Comunicação e suas Recíprocas Relações”, de 25/6/97. 

II.  As “Normas-Padrão” editadas pela ABAP em 1960, em acatamento ao I Congresso 
Brasileiro de Propaganda (1957) e 

III.  As normas e recomendações contidas na “Instrução Nº 1”, editada pela ABAP, em 
conjunto com outras entidades, em 23/4/68. 

8.4 Agências e Anunciantes que firmam este acordo terão prazo de até 120 (cento e vinte) dias 
contados desta data para ajustar-se aos preceitos acordados neste instrumento, tendo em vista o 
disposto no artigo 17 da Lei nº 4.680/65. 
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8.4.1 Eventuais adesões de Agências após o prazo previsto no “caput” deverão fazer-se 
acompanhar da demonstração prévia de sua conformidade aos parâmetros acordados no 
Anexo “A”. 

8.5 As empresas referidas no item 6.5 letra “a” (“House Agencies’’) destas Normas-Padrão que 
estiverem em atividade, de maneira ininterrupta, nos 24 (vinte e quatro) meses que precederam à 
edição deste instrumento, farão jus ao “desconto padrão de agência” estritamente em relação aos 
Clientes que estejam atendendo no presente, em conformidade com o regime especial de habilitação 
e certificação que será estabelecido pelo CENP. 

8.6 Os casos omissos serão dirimidos pelo CENP. 

8.7 Estas Normas-Padrão e seus Anexos passam a vigorar na data de sua publicação no “Diário Oficial 
da União”. 

Parágrafo Único – O efeito de conferir vigor às Normas-Padrão e seus Anexos também 
poderá ser alcançado pela publicação em, pelo menos, dois jornais de grande circulação. 

 

 

As presentes Normas-Padrão foram aprovadas em 16 de dezembro de 1998, inclusive os Anexos “A” e “B”, e seu texto 

revisado e atualizado pelo Conselho Superior das Normas-Padrão em 04/05/2000, 29/03/2001, 16/05/2002, 10/09/2002, 

31/10/2002, 15/12/2010, 13/11/2012, 12/03/2013, 08/10/2013 e 12/11/2013. O Anexo “C” foi aprovado em 

01/12/2008. O adendo do anexo B foi aprovado em 16/07/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma Técnica CENP (5045887)         SEI 07720002.000015/2020-97 / pg. 16Norma Padrão da Atividade Publicitária (6485081)         SEI 12610021.001321/2020-63 / pg. 84



Normas-Padrão da Atividade Publicitária CENP 

 

 

17  

ANEXO “A” 

Instituído para atender o item 2.5.1 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 

Estrutura Profissional, Técnica e Recursos de Mídia das Agências. 

Gabarito Mínimo para os Compromissos com Serviços de Informações de Mídia (Pesquisa) 

 

Com base no disposto nas Leis nº 4.680/65 e nº 12.232/10, o “desconto-padrão de agência”, 
reconhecido pelo mercado publicitário como ferramenta de progresso da atividade, destina-se, 
exclusivamente, às Agências de Propaganda com a finalidade de subsidiar a manutenção e 
desenvolvimento de suas estruturas, essenciais à qualificação e eficácia da publicidade. Para 
assegurar a aplicação correta do princípio que instituiu o desconto-padrão, este Anexo define os 
compromissos das Agências quanto ao elenco mínimo de recursos técnicos de serviços de 
informações de mídia (pesquisa), considerando suas dimensões, abrangência de atuação e carteira 
de Clientes. 

Os parâmetros correspondentes a cada faixa de receita de mídia devem ser entendidos como 
mínimo aceitável para uma prestação de serviços de qualidade, dentro do padrão próprio de cada 
faixa, para que a Agência se habilite ao Certificado de Qualificação Técnica a ser outorgado pelo 
CENP. 

Não existe, no entanto, nenhum impedimento à Agência em dispor/fazer uso de serviços adicionais à 
sua faixa de receita de mídia, inclusive podendo ser considerada, nesse caso e desde que 
devidamente comprovado, como participante de grupo correspondente. 

 

Princípios Básicos: 

 

1. Os serviços de informações de mídia podem variar em função da faixa de receita de mídia da 
Agência, da configuração da respectiva carteira de Clientes e área geográfica de sua atuação. 

2. Cabe ao Conselho Superior das Normas-Padrão definir os índices de pontuação por tipo de 
serviço/fornecedor, de acordo com as diferentes faixas de receita de mídia, para aceitação do 
conjunto de relatórios disponibilizados. 

3. Estes índices serão atualizados, anualmente, mediante a aprovação/resolução do Conselho 
Superior das Normas-Padrão, devendo ser divulgados no segundo quadrimestre de cada ano por 
meio de gabarito de pontos (clique aqui), com base nas seguintes premissas: 

 Share dos meios nos investimentos publicitários; 

 Relevância econômica e realidade dos mercados, no que tange à oferta de serviços de 
informações de mídia, sua periodicidade e alcance; 

 Relevância dos Estudos/Relatórios credenciados; 

 Os Estudos/Relatórios serão agrupados em pilares: Audiência / Investimento / Hábitos, e 
analisados conforme informações de comercialização oferecidas pelos Fornecedores com 
Serviços Credenciados; 
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4. O estudo e a elaboração do gabarito de pontos são de responsabilidade do Comitê Técnico de 
Mídia (CTM), órgão criado pelo Conselho Superior das Normas-Padrão da entidade cuja função é 
prestar consultoria e aconselhamento técnico ao CENP, em todos os assuntos referentes à mídia e 
relacionados a este Anexo. O CTM é constituído, paritariamente, por profissionais de mídia dos 
segmentos Agência/Veículo/Anunciante. 

5. O enquadramento da Agência se fará em Grupos com faixas de Receita de mídia (em R$), 
definidas a cada ano de acordo com a realidade de mercado, estabelecidas e divulgadas no segundo 
quadrimestre/ano, juntamente com o gabarito de pontos (clique aqui) de que trata o Item 3 deste 
Anexo. 

5.1 O enquadramento de que trata o item 5 corresponderá à classificação técnica mínima da 
Agência. Mediante comprovação de que dispõe/faz uso de serviços adicionais de mídia, a 
Agência poderá pleitear seu enquadramento em classificação técnica superior, 
comprometendo-se a manter os serviços adicionais comprovados por pelo menos 6 (seis) 
meses. 

5.2 A classificação técnica será divulgada pelo CENP em caráter permanente, para conhecimento 
do mercado. 

6. A ascensão à faixa de receita de mídia superior poderá ser determinante para ampliação do 
compromisso de dispor/fazer uso de serviços de informações de mídia, desde que esta não implique 
em custo operacional superior ao aumento de receita de mídia da Agência. 

7. Receitas de mídia eventuais não serão consideradas como determinantes para ampliação deste 
compromisso, cabendo à Agência interessada demonstrar tal eventualidade ou sazonalidade junto ao 
CENP. 

8. Cabe à Agência comprovar que dispõe/faz uso de serviços de informações de mídia neutras e 
independentes, disponibilizadas pelos Fornecedores com serviços tecnicamente credenciados pelo 
CENP, por meio do Comitê Técnico de Mídia (CTM). 

9. Ao pleitear a certificação, a Agência assume o compromisso de dispor/fazer uso de serviços de 
informações de mídia, em caráter permanente, conforme disposto no item 2.5.3 destas Normas-
Padrão da Atividade Publicitária.  

10. Cabe ao CENP verificar, anualmente, se as Agências detentoras do Certificado de Qualificação 
Técnica estão cumprindo com os compromissos de serviços de informações de mídia elencados neste 
Anexo “A”. 

11. ABAP e os SINAPROS associados à FENAPRO poderão manter cursos de treinamento destinados 
aos profissionais das Agências a elas filiadas, tanto para a difusão de informações e técnicas de mídia 
quanto para lhes proporcionar os conhecimentos necessários à utilização dos serviços 
disponibilizados. 

12. O CENP, em parceria com os principais Fornecedores de informações de mídia, disponibilizará às 
Agências enquadradas nos Grupos Oito, sem qualquer ônus, os serviços de informações de mídia e 
elementos tidos como necessários para lhes assegurar condições qualitativas de desempenho e 
possibilidade de ascensão. 
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13. Os Serviços Básicos de Informação de Mídia regular, para efeitos de cumprimento do Anexo “A”, 
compreendem Estudos e Relatórios disponibilizados por Fornecedores com Serviços Credenciados, 
fundamentados nos pilares de Audiência/Investimento/Hábito, para os seguintes meios: 

- Televisão Aberta e por Assinatura; 

- Rádio (AM e FM); 

- Revista; 

- Jornal; 

- Internet; 

- Cinema; 

- Publicidade Exterior / Mídia Out of Home – OOH. 

Para os meios Jornal e Revista está compreendida, também, a aferição de circulação. 

14. Cabe ao CENP, conforme previsto no item 2.5.4 das Normas-Padrão, reconhecer os 
estudos/informações/softwares de mídia disponibilizados pelos Fornecedores de informações de 
mídia, ficando sob a responsabilidade do CTM, recomendar ao Conselho Superior das Normas-Padrão, 
após análise, o credenciamento dos serviços oferecidos pelos Fornecedores, excetuados os casos de 
credenciamento de serviços de Verificação de Circulação, cujo processamento estará a cargo do 
Departamento Jurídico, por delegação de Diretor designado, conforme art. 44  dos Estatutos Sociais 
do CENP. 

 

GRUPOS UM, DOIS, TRÊS E QUATRO 

 

As Agências dos Grupos Um, Dois, Três e Quatro assumem o compromisso de dispor/fazer uso de 
serviços de informações de mídia, em conformidade com os princípios básicos acima expostos, em 
especial no que tange ao gabarito de pontos de que trata o item 3. 

Os compromissos com o serviço de controle de mídia (fiscalização) devem estar alinhados com as 
exigências e necessidades da carteira de clientes e atender aos contratos com eles estabelecidos, 
sendo que eventuais exceções deverão ser apresentadas ao CTM para análise e avaliação. 

Recomenda-se que as Agências disponham/façam uso de Otimizadores e Softwares multimídia cuja 
escolha do fornecedor fica a seu critério. 

 

GRUPOS CINCO, SEIS E SETE 

 

As Agências dos Grupos Cinco, Seis e Sete assumem o compromisso de dispor/fazer uso, 
respectivamente, de 03 (três), 02 (dois) e 01 (um) dos serviços de informações de mídia 
disponibilizados pelos Fornecedores com serviços credenciados pelo CENP. 
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Os compromissos poderão ser flexibilizados por recomendação do Comitê Técnico de Mídia (CTM), 
sempre e comprovadamente, quando a oferta no mercado analisado for igual ou inferior ao disposto 
neste Anexo. 

Nestes casos, a Agência deverá solicitar ao CTM a revisão do disposto, comprovando os fatos 
alegados. 

 

GRUPO OITO 

 

A essas Agências, o CENP, em parceria com os Fornecedores de Informações de Mídia com serviços 
credenciados pela entidade – www.cenp.com.br – disponibilizará, através do Banco de Informações 
de Mídia, as pesquisas e elementos tidos como necessários para lhes assegurar condições 
qualitativas de desempenho e possibilidade de ascensão. 

Recomenda-se que a essas pesquisas sejam adicionadas outras informações de mercado e mídia que 
venham a agregar valor ao planejamento de mídia. 

 

CONTRAPARTIDA ESPERADA DOS  

FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE MÍDIA 

 

O incentivo da ABAP, FENAPRO e Veículos, com o apoio do CENP, à disposição e utilização dos 
serviços de informações de mídia, deverá gerar uma contrapartida positiva dos Fornecedores com 
Serviços Credenciados no que diz respeito à qualidade dos dados e serviços disponibilizados, além 
dos preços ou descontos especiais para as Agências enquadradas nos Grupos Cinco, Seis, Sete e Oito 
deste Anexo. 

As Entidades e empresas acima mencionadas cuidarão de acertar com os Fornecedores com Serviços 
Credenciados uma proposta de controle de qualidade que priorize os seguintes tópicos: 

 Crítica de toda informação que é produzida, ou seja, os dados só deverão constar de 
relatórios após terem sido checados pelo Fornecedor, que informará o assinante no caso de 
alguma irregularidade. Inclui-se neste item a inconsistência amostral de Veículos de baixa 
audiência, que devem ser excluídos dos relatórios; 

 Racionalização dos dados e agilidade da informação para atender às necessidades do 
usuário obter e gerar respostas rápidas e concisas, aumentando sua proximidade com o 
mercado; 

 O Fornecedor deverá ter uma equipe bem preparada, com conhecimento da 
metodologia e de todas as fases de processamento dos dados, para responder às dúvidas dos 
usuários com relação aos resultados que constam nos relatórios e processamentos especiais, 
cumprindo rigidamente os prazos de entrega; 

 Zelar pelo bom atendimento ao mercado em geral, ampliando, se for o caso, as equipes 
com parte dos recursos provenientes dos novos assinantes, que são menos experientes no uso 
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do serviço de informação de mídia e exigem maior dedicação de tempo dos Fornecedores e 
seu pessoal; e 

 Avaliação sobre a necessidade e oportunidade de inclusão de novos serviços de 
informações de mídia passíveis de credenciamento pelo CENP para inclusão neste Anexo, por 
recomendação da ABAP/FENAPRO. 

 As tabelas e terminologias usadas nos relatórios devem ser autoexplicativas; 

Do ponto de vista comercial, as Entidades e empresas acima mencionadas também deverão cobrar 
dos Fornecedores beneficiados uma política de preços que incentive o mercado assinante a evoluir 
em suas análises através do uso de processamentos e consultas especiais, mas evitando a duplicação 
de custos. 

Além disso, deverá ser cobrado dos Fornecedores o reinvestimento de parte da maior receita gerada 
pela expansão do mercado em itens como: 

 Desenvolvimento de novos softwares; 

 Expansão da área de cobertura dos estudos regulares; 

 Ampliação do número de mercados estudados; e 

 Maior uso de recursos avançados (como, por exemplo, people meters). 

 

A alteração do Anexo “A” das Normas-Padrão da Atividade Publicitária foi aprovada pelo Conselho Superior em 

16/07/2019 para entrada em vigor em jan/2020. 
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%INVESTIMENTO TOTAL EM VEÍCULOS ADERENTES (em milhões)

 

ANEXO “B” 

SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS 

Instituído pelo item 6.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 

 INVESTIMENTO BRUTO  PERCENTUAL NEGOCIÁVEL DO 
 ANUAL EM MÍDIA DESCONTO-PADRÃO DE AGÊNCIA 
  A SER APLICADO SOBRE O INVESTIMENTO 
BRUTO DO ANUNCIANTE                                         BRUTO DO ANUNCIANTE                                  

  
Até R$ 2.500.000,00. Nihil.  

 De R$ 2.500.000,01  Até 2% (dois por cento) 
a R$ 7.500.000,00. do investimento bruto  

 De R$ 7.500.000,01  Até 3% (três por cento)  
a R$ 25.000.000,00. do investimento bruto.  

 De R$ 25.000.000,01                             Até 5% (cinco por cento)  
em diante.                                                  do investimento bruto.  

 

ADENDO AO ANEXO “B” DAS NPAP  

1.1 – A previsão contida no Anexo “B” original deverá ser substituída pela abaixo quanto aos 

percentuais passíveis de retorno do desconto-padrão em favor dos anunciantes e os investimentos 

totais em veículos aderentes por parte dos anunciantes. 
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1.2 – Para os benefícios previstos neste adendo, pressupõe-se que os investimentos totais em mídia, 

realizados anualmente, tenham as seguintes premissas: 

a) Total dos investimentos realizados em veículos aderentes ao ambiente de 

autorregulação, por cliente-anunciante (soma dos investimentos realizados por meio de suas 

agências certificadas), com liberdade negocial entre o cliente e suas agências, garantindo, no 

entanto, os parâmetros dos benefícios; 

b) Serão consideradas as verbas de mídia investidas apenas em veículos aderentes às 

Normas-Padrão, excluindo-se aqueles que não fixam a remuneração da agência pela 

intermediação de mídia; 

c) Equilíbrio econômico de cada relação comercial quando o cliente investir por mais de 

uma agência;  

d) Havendo mais de uma conta de publicidade para atendimento, o cliente-anunciante 

poderá negociar com as agências envolvidas parcela do valor referente ao desconto-padrão, 

de forma que a média aritmética simples obtida no cálculo dos valores revertidos, em relação 

ao total do investimento em mídia, esteja em conformidade aos parâmetros normativos; 

e) Para promover o equilíbrio em relação às agências que atendam contas menores de 

um cliente-anunciante, a agência com conta de publicidade com volume menor que 15% do 

total de investimento em mídia deste cliente-anunciante, os parâmetros deste adendo não 

são aplicáveis.  

1.3 – O desconto-padrão será assegurado somente à Agência de Publicidade, tanto em ambiente 

legal, como em ambiente autorregulado, conforme legislação federal e normas de autorregulação5, e 

justifica-se nas duas etapas dos serviços prestados por agência:  

a) 1ª etapa: envolve os serviços técnicos de planejamento de mídia prestados 

exclusivamente ao cliente e, sendo, portanto, relação privativa e exclusiva entre agência e 

anunciante que, quando encerrada e aprovada, dá início à segunda etapa; 

b)  2ª etapa: compreendendo a negociação, contratação e distribuição da mídia aos 

veículos de comunicação/divulgação, após aprovação prévia e expressa do anunciante, 

gerando, obrigatoriamente, como esclarece em caráter interpretativo o art. 19 da lei nº 

12.232/10, o desconto-padrão remuneratório estabelecido pelo art. 11 da lei 4.680/65, 

                                                

5 Cf. art. 11 da Lei 4.680/65, art. 19 da Lei 12.232/10 e item 2.5 das NPAP. 
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incluindo o del-credere (cobrar do cliente os valores contratados e repassá-los 

imediatamente ao veículo). 

1.3.1 Em princípio, a agência só é remunerada pelos serviços relacionados à intermediação de 

mídia quando é executado o plano de mídia, ou seja, quando concretizada a 

integralidade das etapas acima, pois na sua ausência ou incompletude, a agência não 

possuirá direito a qualquer remuneração fixada por veículos.  

1.3.2 A agência deverá ajustar a remuneração pelos serviços com seu cliente-anunciante 

sempre que a 2ª etapa descrita acima não se concretize, para que as condições 

econômicas de contratação sejam positivas e viáveis para a boa execução do contrato. 

1.4 – Os serviços prestados diretamente pela agência, que sejam ligados ou resultem em 

investimentos em mídia, poderão ser remunerados pelo desconto-padrão, desde que tenham 

sido previamente ajustados entre agência e anunciante, conforme rol abaixo: 

a) Concepção, criação e execução da publicidade e sua distribuição aos veículos de 

divulgação / comunicação aderentes à autorregulação; 

b) Supervisão dos trabalhos de produção externa, desde que tenham relação direta com a 

geração de investimentos em mídia; 

c) Cessão dos direitos de uso da criação nas campanhas a serem veiculadas, pois se 

presume que a criação intelectual, planos e campanhas de publicidade desenvolvidos 

pertençam à agência que os criou, observada a legislação sobre direito à propriedade 

intelectual; 

d) Pesquisas relacionadas à concepção de peças e campanhas, desde que tenham relação 

direta com a geração de investimentos em mídia;  

e) Despesas diretamente relacionadas à equipe de profissionais e demais recursos 

(pesquisa de mídia, softwares e afins) necessários ao planejamento e execução de mídia; 

f) Projetos de reposicionamento de marca que efetivamente motivem posterior 

investimento em mídia; 

g) Custos dos serviços de checking, previstos na legislação de regência, quando houver: 

I. Viabilidade técnica: disponibilidade do serviço de checagem realizada por terceiros em 

determinada praça, para aquele determinado veículo de comunicação / divulgação. Cabe à 
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agência apresentar as devidas justificativas e comprovações para demonstrar a 

inviabilidade apontada; 

II. Viabilidade jurídica/econômica: considerando os princípios do equilíbrio contratual, da 

economicidade e proporcionalidade, os custos com os serviços de checking com auditoria 

independente não devem se revelar superiores aos custos médios de mercado de checking 

e ao montante que a agência recebe de remuneração do desconto-padrão, referente a cada 

veiculação negociada, vale dizer, para cada contratação (pedido de inserção-PI) existe a 

respectiva remuneração do desconto-padrão, sendo que os custos de checking para esta 

veiculação não consumam, de fato, a remuneração da agência oriunda daquele PI, 

considerando o rol de serviços já elencados acima. 

1.5 – O valor referente ao fee relacionado ao desconto-padrão deve ser igual ou maior ao mesmo, 

conforme previsões normativas do ambiente de autorregulação.  

1.6 – Este adendo terá o início de sua vigência em 01 de janeiro de 2020, passando a viger na data de 

sua publicação naquilo que couber. 

1.7 – O acompanhamento aos novos parâmetros das Normas-Padrão será realizado por meio de um 

índice de aderência que: 

(i) será estruturado por meio de critérios objetivos, simples e realizado por terceiro independente, 

sob estritas regras de confidencialidade e sigilo da informação, sendo que seus resultados não se 

sujeitam a qualquer análise pelo Conselho de Ética; 

(ii) mensurado a cada biênio. 

 

Adendo aprovado pelo Conselho Superior em 16/07/19. 
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ANEXO "C" 

DOS PLANOS DE INCENTIVO 

 

Os normativos dispostos neste Anexo referem-se aos planos de incentivo instituídos por veículos de 
comunicação, tratados nos itens 4.1, 4.1.1, 4.2 e 4.106 das Normas-Padrão. 

Neste documento, as agências de publicidade são designadas, simplesmente, como "agências"; os 
veículos de comunicação como "veículos" e os planos de incentivo como "incentivo": 

1. O incentivo como melhor prática é instrumento lícito e legal e terá como propósito o 
desenvolvimento do mercado publicitário, a qualificação técnica e profissional da agência, 
objetivando sempre a excelência dos serviços que ela presta tanto ao veículo quanto a anunciantes. 

2. O incentivo é iniciativa unilateral do veículo, dirigido unicamente à pessoa jurídica da agência, 
sendo indevida a ingerência externa de qualquer tipo, inclusive do CENP. Dado o seu caráter de 
liberalidade, o veículo está livre para configurar o respectivo plano, bem como para e não apenas: 
estabelecer critérios, objetivos, metas, âmbito, metodologia de aferição, duração, condições para 
habilitação, inclusão e exclusão de agência, e estipular os frutos, que poderão ser ou não de natureza 
monetária. 

3. O incentivo vincula tão-somente o veículo instituidor e a agência por ele habilitada, sem que dessa 
relação empresarial resulte ônus para os clientes-anunciantes, os quais, por definição, não são parte 
dela. 

4. As recomendações de mídia da agência basear-se-ão na boa técnica, prevalecendo esta sobre o 
escopo do incentivo, ressalvado sempre o direito de escolha do anunciante. 

5. Os frutos proporcionados pelo incentivo constituem receita da agência, a ser regularmente 
escriturada e oferecida à tributação. 

6. É lícito ao cliente indagar se a agência participa ou não de planos de incentivo, assim como, é lícito 
à agência e ao veículo guardar, nos termos da lei, sigilo acerca de valores recebidos e pagos, e dos 
critérios para a concessão de incentivos. 

                                                

6 Atual redação do item 4.8 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 
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 Uso exclusivo
Esta tabela referencial de serviços internos é para uso exclusivo das agências de propaganda 
com Sede na base territorial deste Sindicato, respeitando o Decreto nº 4.563 de 31 de dezembro 
de 2002, que alterou o regulamento aprovado pelo decreto 57.690/66, para execução da Lei nº 
4.680/65 que regula a atividade publicitária no país.

Este decreto legitima a atividade do conselho Nacional das Normas – Padrão, CENP, que 
alterou a redação do artigo 7º do decreto nº  57.690 que estabelece:

“Os serviços de propaganda serão prestados pela agência, mediante contratação, verbal 
ou escrita, de honorários e reembolso das despesas previamente autorizadas, tendo como 
referência o que estabelecem os itens de 3.4 a 3.6 , 3.10e 3.11; e respectivos subitens das 
normas-padrão da atividade publicitária editadas pelo CENP ( Conselho Executivo das Normas-
Padrão)”. Com a regulamentação restaurada, o CENP passa a ter força de Lei,  permitindo  
concorrência leal entre as agências e consolidando uma relação mais madura e profissional 
entre anunciantes, agências e veículos.

Os preços desta tabela estão e conformidade com os custos levantados pelo Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado do Rio Grande do Norte – SINAPRO/RN.

Esta tabela começa a vigorar a partir de outubro de 2019, e substitui a anterior.
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 Conceitos básicos
 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 
Nos termos do artigo 2º do decreto nº 57.690/66, é qualquer forma remunerada de difusão de 
ideais, mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante identificado.

 ANUNCIANTE OU CLIENTE

Nos termos do artigo 8º do decreto nº 57.690/66, é empresa, entidade ou indivíduo que utiliza 
a propaganda.

 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE OU AGÊNCIA DE PROPAGANDA

Nos termos do artigo 6º do decreto nº 57.690/66, é empresa criadora/produtora de conteúdo 
dos impressos e audiovisuais especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitárias, 
através de profissionais a seu serviço que estuda concebe, executa e distribui propaganda 
aos veículos de comunicação, por ordem e conta de clientes anunciantes com o objetivo de 
promover a venda de mercadorias, produtos, serviços e imagem, difundir ideias ou informar o 
público a respeito de organizações ou instituições a que servem.
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 Procedimentos éticos
 •Todo trabalho profissional de propaganda faz jus ao pagamento respectivo nas bases 
combinadas, prevalecendo, na falta destes, o preço comum para trabalhos similares.

 •Constitui prática desleal a apresentação, pela agência, de trabalhos de qualquer 
natureza em caráter especulativo ao cliente de outra agência. A não ser quando expressamente 
solicitada pelo anunciante em concorrência para escolha de agência.

 •Como estímulo e incentivo à criatividade, presume-se que as ideias, peças, planos 
e campanhas de publicidade desenvolvidos pertençam à agência que os criou, observada a 
legislação sobre o direito autoral.
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 Serviços prestados 
 pelas agências de propaganda
 Toda agência de propaganda, habilitada e certificada pelo CENP – (Conselho Executivo 
das Normas-Padrão) deve estar capacitada a prestar a seu cliente os seguintes serviços, além 
de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam complementares, 
agindo por conta e ordem do cliente/anunciante:
 
 a) Estudo do conceito, ideia, marca, produto ou serviço a difundir, incluindo a identificação 
e análise de suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas aos seus públicos e, quando 
for o caso, ao seu mercado e à sua concorrência;

 b) Identificação e análise dos públicos e/ou mercado onde o conceito, ideia, marca, 
produto ou serviço encontre melhor possibilidade de assimilação;

 c) Identificação e análise das ideias, marcas, produtos ou serviços concorrentes;

 d) Exame do sistema de distribuição e comercialização, incluindo a identificação e 
análise das suas vantagens e desvantagens absolutas e relativas ao mercado e à concorrência;

 e) Elaboração do plano publicitário on e off line, incluindo a concepção das mensagens e 
peças (criação) e o estudo dos meios e veículos que, segundo técnicas adequadas, assegurem 
a melhor cobertura dos públicos e/ou dos mercados objetivados (planejamento de mídia);

 f) Execução do plano publicitário, incluindo orçamento e realização das peças 
publicitárias (produção) e a compra, distribuição e controle da publicidade nos veículos 
contratados (execução de mídia) e no pagamento das faturas.
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 Custos
 CUSTOS INTERNOS 
 Os custos internos são cobrados conforme previsto nos itens 3.6, 3.8 e 3.10 das Normas-Padrão 
do CENP – (Conselho Executivo das Normas-Padrão). São compostos dos custos de criação e arte-
final, adicionados dos demais recursos utilizados para a confecção dos materiais do cliente, como 
digitalização de imagens (scanner), vetorização de logotipos, editoração, impressões, entre outros.

 REEMBOLSO DE DESPESAS
 Todos os serviços realizados para o cliente, fora da agência, tais como viagens de campo 
envolvendo transporte, alimentação, diárias, etc, terão seus custos repassados pelo valor 
integral (com as devidas comprovações de notas e/ou recibos acrescidos dos encargos).

 CUSTOS EXTERNOS
 São todos os custos dos serviços contratados junto a fornecedores/terceiros especializados 
para a execução dos trabalhos dos clientes e que são realizados sob a supervisão da agência.

 HONORÁRIOS SOBRE PRODUÇÃO
 Os serviços e os suprimentos externos terão seus custos orçados junto a fornecedores 
especializados, selecionados pela agência ou indicados pelo anunciante. A agência será remunerada 
em 15% (quinze por cento), sobre o valor dos serviços contratados com quaisquer fornecedores. Quando 
a responsabilidade da agência limitar-se exclusivamente à contratação ou ao pagamento do serviço ou 
suprimento, sobre o valor respectivo o anunciante pagará à agência honorários de no mínimo 10% 
(dez por cento), e no máximo 15% (quinze por cento), previamente acordado entre as partes.

 DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA 
 O desconto-padrão, segundo o que estabelece o art. 19 da Lei 12.232/10, constitui receita da Agência 
de Propaganda como remuneração pela concepção, execução e distribuição da propaganda, por ordem e 
conta de seus clientes, assim como também assegura e estabelece o art. 11 da Lei 4680/65 e tem como 
parâmetro os preços fixados nas listas divulgadas pelos Veículos de Comunicação, sendo vedado ao 
veículo, para quaisquer fins, faturar e contabilizar os valores correspondentes ao desconto-padrão.
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 Alterações e cancelamentos
 •O cliente que solicitar um serviço à agência (campanha, peça avulsa, planejamento 
etc), e que desistir do pedido depois do trabalho realizado, deverá ressarcir os custos de 
realização de tal trabalho, em um percentual que pode variar de 25% a 50% do valor da 
tabela de cada peça.

 •Para os orçamentos solicitados pelo cliente à agência que envolvam terceiros e que 
não venham a ser efetivados, poderá a agência cobrar as despesas referentes à elaboração 
destes orçamentos.

 •Orçamentos de peças especiais que envolvam protótipos, maquetes e outros do gênero, 
a agência deverá apresentar um orçamento das despesas necessárias para execução.
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 Prazos
 Os prazos necessários para a execução de trabalhos, a partir da entrega do briefing à 
agência deverão ser organizados caso a caso com o cliente, de acordo com as características 
de cada campanha, orientando-se porém pela média abaixo:

 CRIAÇÃO  
 •Campanha: 10 a 15 dias    •Peças avulsas: 3 a 5 dias    •Peças de oportunidade: 1 dia

 Prazo necessário para a produção de campanhas, a partir da aprovação de layouts, 
roteiros e orçamentos pelo cliente:

 PRODUÇÃO DE CAMPANHAS
 •10 a 20 dias

 PLANOS DE MÍDIA
 •Campanha: 8 dias    •Peças avulsas: 3 dias    •Peças de oportunidade: 1 dia

 TAXA DE URGÊNCIA
 Sempre que os prazos não forem obedecidos, o cliente pagará uma taxa de emergência 
à agência de 20% (vinte por cento) do valor total das peças solicitadas para ressarcimento dos 
custos adicionais como: horas extras, lanches e transporte.
  
 PRAZOS
 O cliente liquidará, à vista ou em até 30 dias da aprovação das peças, as notas de 
honorários e despesas apresentadas pela agência, prevalecendo os prazos de vencimentos 
das faturas de serviços de terceiros.

OBSERVAÇÃO
A COBRANÇA DE PROJETOS, CRIAÇÃO E REDAÇÃO DE MATERIAIS, NÃO 
PREVISTOS NESTA TABELA, É DE LIVRE ACERTO ENTRE O CLIENTE E A AGÊNCIA.
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 Critérios gerais

 CRITÉRIOS PARA REMUNERAÇÃO POR “FEE” MENSAL

 Como alternativa à remuneração através do Desconto Padrão de Agência, é facultada a 
contratação de serviços de agência de publicidade mediante fees ou honorários de valor fixo, 
a serem ajustados por escrito entre anunciantes e agência, respeitando o disposto no item 2.9 
das normas-padrão do CENP.

 O fee poderá ser cumulativo ou alternativo à remuneração de agência decorrentes 
da veiculação (Desconto Padrão de Agência); de produção externa, de produção interna e 
de outros trabalhos eventuais e excepcionais, tais como: serviços de relações públicas, 
assessoria de imprensa, etc.

 Em qualquer situação ou modalidade de aplicação do fee, a agência deverá ser 
remunerada em valor igual ou aproximado ao que ela receberia caso fosse remunerada 
na forma do item 2.5.1, sempre de comum acordo entre as partes, contato que os serviços 
contratados por esse sistema sejam abrangidos no item 3.1 e preservados os princípios 
definidos nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 3.4.

 Para adequação dos valores de remuneração de agência através do fee, como 
forma de evitar a transferência ou concessão de benefícios ao cliente/anunciante 
pela agência, contrariando as normas-padrão, bem como as normas legais aplicáveis 
à espécie, recomenda-se a revisão a cada 6 (seis) meses dos valores efetivamente 
aplicados  pelo cliente/anunciante em publicidade, em comparação aos valores orçados 
inicialmente (“budgets” de publicidade) e que tenham servido como parâmetro para a 
fixação dos valores do fee.
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 Critérios gerais

 CRITÉRIOS PARA PERMUTA

 É livre a contratação de permuta de espaço, tempo ou serviço publicitário entre 
veículos de comunicação e anunciantes, diretamente ou mediante a participação da 
agência de publicidade responsável pela conta publicitária. O respectivo contrato deverá, 
necessariamente, estabelecer a quem competirá remunerar a agência, podendo este ônus 
recair sobre o veículo ou sobre o anunciante, isoladamente, ou sobre ambos e em igual 
proporção. Quando o contrato for omisso a respeito, a agência titular dos direitos autorais 
sobre o material a ser veiculado fará jus ao Desconto Padrão de Agência, na forma do item 
2.5 combinado com o item 4.1 das normas-padrão do CENP.

 VALORES EXCLUSIVOS PARA ARTE-FINAL

 Quando a criação das peças (texto, direção de arte, etc), não for de responsabilidade 
da agência, e couber a esta – exclusivamente – o serviço de finalização de artes e fechamento 
de arquivos, a remuneração se dará perante a cobrança do equivalente a 40%  (quarenta por 
cento) do valor estabelecido na tabela para cada item finalizado, este tipo de trabalho se 
aplica quando há parceria com outras agências que detenham a conta nacional do cliente 
e, à agência coligada, couber a adaptação das peças às necessidades locais.
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Espécie   Custo | R$
ANÚNCIO JORNAL      
Até 1/4 página (80 cm / col)  951,50 
Até 1/2 página (160 cm / col)  1.705,00 
Até 1 página (684 cm / col)  2.530,00 
Página Dupla  3.795,00 
Apliques  1.127,50 
Cintas  1.127,50 
Fronhas plásticas  825,00 
Sobre capa promocional  2.255,00 

PUBLICIDADE LEGAL        
Até 1/4 página (80 cm / col)  951,50 
Até 1/2 página (160 cm / col)  1.391,50 
Até 1 página (684 cm / col)  2.403,50 
Página Dupla  3.481,50 

ANÚNCIO REVISTA        
Até 1/2 página  1.028,50 
Até 1 página  1.859,00 
Página Dupla  3.316,50 
Apliques  1.045,00 
Cintas  825,00 
Fronhas plásticas  935,00 
Marcador  715,00 
Sobre capa promocional  1.925,00 
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Espécie   Custo | R$
RECORTE DE IMAGENS
Por imagem    110,00 

FUSÃO DE IMAGENS     
Por Fusão  275,00 

CONVERSÃO DE IMAGENS     
Internet, JPEG,TGA, DOC e ETC
(por conversção até o tamanho A4)  55,00 

ESCANEAMENTO DE IMAGENS       
Mínimo de 100 cm  66,00 

APRESENTAÇÕES        
Powerpoint ou Keynote (por slide)  99,00 
Apresentação em webvídeo 
(animação simples, sem captação, por minuto.  1.265,00 

TRABALHOS ESPECIAIS        
Tradução de texto (por lauda)  275,00 
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Espécie   Custo | R$
ILUSTRAÇÃO      
Gráficos , ilustrações, mapas  
de localização e similares  Avaliação 

IMPRESSOS (POR CADA LÂMINA) 
Anexo Conta / Contracheque  495,00 
Boletim/house Organ/Jornal/ Informativo  990,00 
Broadside  1.760,00 
Cartilha  660,00 
Cardápio  990,00 
Catálogo de moda  1.485,00 
Catálogo produto / serviço  1.100,00 
Circular-Carta  605,00 
Encarte CD  1.210,00 
Encarte jornal / revista  1.375,00 
Folder  2.365,00 
Folheto  1.375,00 
Livreto técnico  1.100,00 
Livro (texto)  330,00 
Livro institucional  869,00 
Livro de Arte  825,00 

Tabela SINAPRO RN (5035410)         SEI 07720002.000015/2020-97 / pg. 14Tabela SINAPRO (6485113)         SEI 12610021.001321/2020-63 / pg. 108



15

Espécie   Custo | R$
IMPRESSOS (POR CADA LÂMINA) 
Mala direta  2.310,00 
Manual  1.155,00 
Mostruário de Produtos e Serviços  1.155,00 
Newsletter  825,00 
Portfólio  1.265,00 
Press - Release  385,00 
Relatório Diretoria  847,00 
Revista  935,00 

CAPAS 
Carnê  990,00 
Cordel  605,00 
CD  1.045,00 
Jornal de empresa  1.485,00 
Livro  1.100,00 
Relatório  1.485,00 
Agenda  1.000,00 

Tabela SINAPRO RN (5035410)         SEI 07720002.000015/2020-97 / pg. 15Tabela SINAPRO (6485113)         SEI 12610021.001321/2020-63 / pg. 109



16

Espécie   Custo | R$
MATERIAL PROMOCIONAL / BRINDES 
Aplicação de logomarca em peça simples (sem lay-out)  
Adesivo até formato A3  880,00 
Adesivo acima de A3  1.485,00 
Adesivo para para-choque de carro  770,00 
Agenda por página  275,00 
Aplicação de marca em brindes diversos  297,00 
Autoadesivo até 100 cm²  825,00 
Avental  495,00 
Balão promocional  858,00 
Bandeira  715,00 
Bandeirola  550,00 
Banner  957,00 
Bola / balão de festa  495,00 
Boné / chapéu / viseira  495,00 
Botton  495,00 
Caixa de fósforo  495,00 
Calendário (bolso / mesa)  979,00 
Calendário (custo por lâmina)  1.540,00 
Camisa / camiseta  836,00 
Caneta  495,00 
Car Fresh (Protetor solar)  968,00 
Cartão de cédito  1.815,00 
Cartão de preço  880,00 
Cartão Especial (Cartão aniversário, Casamento)  1.870,00 
Cartão Natal / Ano Novo  1.430,00 
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Espécie   Custo | R$
MATERIAL PROMOCIONAL / BRINDES 
Cartão simples postal  935,00 
Cartaz preço / varejo  858,00 
Cartaz institucional  1.265,00 
Cartaz / poster (até formato A2)  1.760,00 
Cartaz / poster (até formato A3)  1.375,00 
Cartazete  660,00 
Chaveiro  495,00 
Cooler  275,00 
Convite elaborado  1.595,00 
Convite simples  1.265,00 
Copo  495,00 
Crachá  495,00 
porta copos  495,00 
Diploma / certificado  770,00 
Display clássico, take one ou especial  1.485,00 
Display e balcão de parede  1.265,00 
Display preço  990,00 
Ecobag  660,00 
Etiqueta  495,00 
Fardas ou uniforme  1.485,00 
Ficha de inscrição / cupom  506,00 
Flâmula  759,00 
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Espécie   Custo | R$
MATERIAL PROMOCIONAL / BRINDES 
Guarda-sol  715,00 
Guardanapo  495,00 
Imã geladeira  495,00 
Inflável  personalizado  1.595,00 
Jogo Americano  1.375,00 
Lápis  495,00 
Lenço / bandana  495,00 
Leque  539,00 
Lixeira de automóvel  495,00 
Marcador de página  770,00 
Medalha  770,00 
Móbile (por peça)  858,00 
Mousepad  759,00 
Papel bandeja  957,00 
Pen drive  495,00 
Placa comemorativa  715,00 
Raspadinha  1.100,00 
Risque-Rabisque  1.012,00 
Sacola  858,00 
Saia de gôndola  1.045,00 
Santinho  957,00 
Saquinho de pipoca  715,00 
Selo  770,00 
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Espécie   Custo | R$
MATERIAL PROMOCIONAL / BRINDES 
Tag  528,00 
Toalha  495,00 
Troféu (projeto)  1.705,00 
Urna  715,00 
Wobbler, danger, stoper  1.265,00 

MÍDIA INTERIOR/EXTERIOR 
Abrigo de ônibus  1.391,50 
Adesivagem de ambientes (por cada ambiente)  957,00 
Backbus, Busdoor ou taxidoor  1.485,00 
Backdrop  660,00 
Empena  3.157,00 
Estandarte ou galhardete  715,00 
Faixa de rua  605,00 
Frontlight, Backlight e Triedro  2.750,00 
Indoor  1.100,00 
Letreiro luminoso - painel  1.100,00 
Muro ou tapume (por m2)  209,00 
Outdoor duplo 3.300,00
Outdoor envelopado simples 2.365,00 
Outdoor envelopado duplo 3.520,00 
Outdoor Envelopado Triplo (Formato Especial)  5.037,00
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Espécie   Custo | R$
MÍDIA INTERIOR/EXTERIOR 
Outdoor simples  2.500,00 
Outdoor duplo  4.200,00 
Outddor projeto especial  5.800,00 
Painel gigante ( 20 a 40 m2)  2.300,00 
Placa de esquina, sinalização de rua, lixeira e similares)  57,50 
Placa de estrada  805,00 
Placa de obra  805,00 
Placa sinalização  632,50 
Relógio digital  897,00 
Saia de palco  747,50 
Testeira  632,50 
Totem  1.782,50 
Adesivagem parcial de veículos  1.000,50 
Adesivagem total de ônibus  3.450,00 
Adesivagem total de veículos  2.587,50 

PAPELARIA 
Bloco de anotações  632,50 
Cartão de visita  632,50 
Envelope  632,50 
Envelope especial  1.322,50 
Formulários A5, A4 ou A3  747,50 
Papel cartão ofício / timbrado  517,50 
Papel embrulho / presente  1.322,50 
Pasta  770,50 
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Espécie   Custo | R$
IDENTIDADE VISUAL 
Aplicação de marca (s/ criação) custo por peça  198,00 
Criação de logomarca + papelaria básica  9.130,00 
MIV (lâmina)  550,00 
Logomarca produto imobiliário  3.960,00 
Logomarca produto (Consumo ou serviço)  4.675,00 
Logomarca reformulação  3.410,00 
Mascote ou Personagem  6.655,00 
Nome fantasia  2.695,00 
Nome produto  2.805,00 
Redesenho de marca já existente (vetorização)  825,00 
Selo comemorativo  2.200,00 
Slogan empresa  2.090,00 
Slogan imobiliário  1.045,00 
Slogan produto  2.035,00 
Slogan evento  1.045,00 

IDENTIDADE VISUAL 
Aparador gôndola ou cantoneira  805,00 
Cartela  747,50 
Embalagem (reformulação)  4.197,50 
Embalagem  7.417,50 
Embalagem linha de produtos  19.837,50 
Rótulo  6.267,50 
Rótulo (reformulação)  3.737,50 
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Espécie   Custo | R$
PROGRAMAÇÃO VISUAL / MATERIAIS ESPECIAIS 
Balcão para Degustação  3.162,50 
Estande para feira  4.400,00 
Ponto de Venda (Produto de Quiosque)  AVALIAÇÃO 
Cenários para TV, palcos e similares  5.500,00 
Fachadas de empresas ou lojas  3.850,00 
Maquetes  6.050,00 
Padrão visual de frota por tipo de veículo  1.540,00 
Uniforme ou fardas promocionais / esportivas  1.870,00 
Decoração de vitrines (projeto)  2.750,00 

MÍDIA ELETRÔNICA 
Assinatura ou vinheta eletrônica áudio  632,50 
Assinatura ou vinheta eletrônica vídeo  1.150,00 
Áudio / Spot até 30"  862,50 
Áudio / Spot até 60"  1.322,50 
Espera eletrônica  690,00 
Filme Painel de Led até 15"  517,50 
Jingle até  30"  1.897,50 
Jingle até  60"  2.932,50 
Jingle até  120"  3.450,00 
Roteiro (Vídeo-treinamento, Documentário, etc.) até 5'  5.290,00 
Script telemarkentig até 60"  632,50 
Storyboard  172,50 
Texto de carro de som ( 60" aproximadamente)  805,00 
Texto foguete ou testemunhal (15" aproximadamente)  805,00 
Spot até 120"  1.725,00 
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Espécie   Custo | R$
MÍDIA ELETRÔNICA
Filme até 15"  1.320,00 
Filme até 30"  2.585,00 
Filme até 60"  5.005,00 
Filme acima de 60" Avaliação
Filme documentário até 5'  8.415,00 

SERVIÇOS ESPECIAIS / CONSULTORIA 
Acompanhamento e apoio na execução de atividade 
de promoção

 1,5% da verba 
disponibilizada 

Assessoramento no desenvolvimento de programas,
projetos, produtos e serviços

 1,5% da verba 
disponibilizada 

Calendário promocional  1,5% da verba 
disponibilizada 

Diagnóstico empresarial (por hora de consultoria) 1.210,00
Levantamento de dados sobre o cliente, produtos 
e concorrência e/ou elaboração de briefing (quando 
os dados não forem fornecidos pelo cliente)hora de 
pesquisa 110,00

Planejamento de ação promocional 1,5% da verba 
disponibilizada

Planejamento de lançamento/relançamento 1,5% da verba 
disponibilizada

Planejamento e coordenação de convenção 1,5% da verba 
disponibilizada

Planejamento anual de produto/marca 1,5% da verba 
disponibilizada
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Espécie   Custo | R$
DIGITAL / DESENVOLVIMENTO WEB 
Site baixa complexidade  7.500,00 
Site média complexidade  20.000,00 
Site alta complexidade  60.000,00 
Hotsite simples  5.060,00 
Hotsite complexo  13.200,00 
Landing Page simples  1.900,00 
Landing Page complexa  4.600,00 
Blog simples  3.900,00 
Blog complexo 10.120,00
Portal simples  25.000,00 
Portal complexo  80.000,00 
E-commerce /F-commerce  AVALIAÇÃO 

DIGITAL / SOCIAL 
Gestão Simples (por perfil) 2.000,00
Gestão Médio (por perfil) 4.000,00
Gestão Complexo (por perfil) 8.000,00
Monitoramento / somente relatório, por perfil 1.950,00
Interação em canal social (por publicação)  900,00 
Aplicativo simples para rede social  5.000,00 
Aplicativo complexo para rede social  11.000,00 
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Espécie   Custo | R$
MÍDIA ONLINE 
Ativação de campanha baixa complexidade (por canal) 2.400,00 
Ativação de campanha alta complexidade (por canal) 6.600,00
Gestão e monitoramento de mídia on line 25% da verba aplicada

DIGITAL / CONTEÚDO 
Banner digital estático  800,00 
Banner digital animado  1.600,00 
Webvídeo animado simples (por minuto)  1.500,00 
webvídeo animado complexo (por minuto)  4.000,00 
Peça digital simples(para postagem) exemplo - 
faceAd, instaAd, etc

 
600,00

Peça digital animada(para postagem) exemplo-GIF, popup, etc                1.800,00 
Anúncio carrosel  1.200,00 
Identidade visual (por rede)  2.500,00 
Infográfico simples  3.500,00 
Infográfico animado  5.500,00 
Adaptação de peças 50% do valor da peça

DIGITAL  / MAILING 
E-mail marketing (criação, html)  1.000,00 
E-mail marketing (produção, html) 550,00
E-mail marketing (gestão, disparo) 1.200,00 

DIGITAL  / Mobile 
Aplicativo simples  11.550,00 
Aplicativo complexo  24.090,00 
Aplicativo com gestão online  36.300,00 
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Espécie   Custo | R$
DIGITAL  / Mobile 
Gestão Aplicativo simples (mensal)  3.000,00 
Gestão Aplicativo complexo (mensal)  6.000,00 

DIGITAL / MÉTRICAS 
Relatório mensal de análise de métrica por plataforma  2.090,00 
Relatório mensal de análise de métrica - alertas  880,00 
Análise específica SEO/relatório  2.530,00 

DIGITAL / ESTRATÉGIA 
Presença digital/ projeto integrado e planejamento  4.455,00 
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