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TERMO DE REFERÊNCIA 

CONSULTA PÚBLICA – AGOSTO DE 2020 

 
 

1. OBJETO 

1.1 O objeto da concorrência é a contratação de 03 (três) empresas especializadas para a 
prestação de serviços de publicidade à CAIXA e, se necessário, às empresas que 
compõem o conglomerado empresarial, compreendendo o conjunto de atividades 
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a 
supervisão da execução externa, e distribuição de publicidade aos veículos e demais 
meios de divulgação, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade e ao direito à 
informação, de promover a venda de bens, produtos ou serviços de qualquer natureza, 
difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou informar o público em geral, no 
Brasil e no exterior. 

1.2 Também integram o objeto desta concorrência, 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, público-alvo, os meios de divulgação 
nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias, ou sobre os resultados de 
campanhas realizadas; 

b) à produção e execução técnica das peças e ou material e projetos publicitários, de 
mídia e não mídia, criados pelas agências CONTRATADAS; 

c) à criação, ao desenvolvimento e à implementação de formas inovadoras de 
comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, destinadas a 
expandir os efeitos das mensagens e ações publicitárias. 

1.3 As pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos na alínea “a” do subitem 1.2 
terão a finalidade de:  

a)  gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da CAIXA, o 
público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas 
ou peças; 

b) aferir a aceitação do público sobre o desenvolvimento estratégico, a criação, a 
veiculação e a adequação das mensagens; 
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c) possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças realizadas em 
decorrência da execução do contrato.  

1.4 Para fins desta licitação, as ações de publicidade não abrangem as ações de promoção, 
patrocínio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a realização 
de eventos festivos de qualquer natureza.           

1.5 Excluem-se do conceito de patrocínio mencionado no subitem precedente o patrocínio de 
veiculação em mídia ou em instalações, dispositivos e engenhos que funcionem como 
veículo de comunicação e o patrocínio da transmissão de eventos esportivos, culturais 
ou de entretenimento, comercializados por veículo de comunicação.   

1.6 Os serviços objeto da presente Licitação serão contratados com Agências de 
Propaganda, doravante denominadas Agências, Licitantes ou CONTRATADAS, cujas 
atividades sejam disciplinadas pela Lei nº 4.680/1965 e que tenham obtido certificado de 
qualificação técnica de atendimento. 

1.7 O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no item 1.6 poderá ser 
obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP, entidade sem fins 
lucrativos, integrado e gerido por entidades nacionais que representam veículos, 
anunciantes e agências, ou por entidade equivalente, legalmente reconhecida como 
fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de propaganda.  

1.8 As CONTRATADAS não poderão subcontratar Agências de Propaganda para a 
execução dos serviços previstos no objeto desta contratação. 

1.9 As CONTRATADAS atuarão por conta e ordem da CAIXA, em conformidade com o art. 
3º da Lei nº 4.680/1965, na contratação de fornecedores de serviços especializados para 
a execução das atividades complementares de que trata o item 1.2, e de veículos e 
outros meios de divulgação para a compra de tempo e espaço publicitários. 

1.10 A CONTRATADA atuará de acordo com solicitação da CAIXA, indistintamente e 
independentemente de sua classificação no referido certame, e não terá, 
particularmente, exclusividade em relação a nenhum dos serviços previstos no objeto do 
contrato. 

1.11 Para a execução dos serviços objeto deste contrato, sendo o caso, haverá procedimento 
de seleção interna entre as CONTRATADAS, conforme metodologia publicada no site 
www.caixa.gov.br, nas páginas: Acesso à informação – Receitas e despesas – Despesas 
com Publicidade.  

1.12 Os serviços serão prestados em todo o território nacional e em todos os mercados 
internacionais de interesse de atuação da CAIXA, de acordo com as necessidades da 
Empresa. 
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2. REQUISITOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Requisitos para a Execução dos Serviços 

2.1.1 As CONTRATADAS deverão comprovar, no máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar 
da data da assinatura do contrato, que possuem no Distrito Federal, estrutura de 
atendimento compatível com o volume e a característica dos serviços a serem prestados 
à CAIXA, representada, no mínimo, pelos profissionais de direção das áreas de 
atendimento, planejamento, criação, produção, mídia, Business Intelligence, e integração 
e inovação, de comprovada capacitação técnica e experiência no mercado, para a 
execução dos serviços objeto do Contrato:             

a) 01 (um) Diretor Geral: possuir pós-graduação e experiência comprovada de, no 
mínimo, 8 (oito) anos em gestão de equipes; 

b) 01 (um) Profissional de Planejamento e Pesquisa: possuir graduação superior e 
experiência comprovada, de no mínimo 8 (oito) anos, em planejamento de 
comunicação e marketing; 

c) 01 (um) Profissional de Atendimento: possuir graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos, em atendimento publicitário; 

d) 01 (um) Profissional de Produção (impressa, eletrônica, digital e de 
design/computação gráfica): possuir experiência comprovada de, no mínimo, 5 
(cinco) anos em produção; 

e) 01 (um) Profissional de Business Intelligence - BI: possuir graduação superior e 
experiência comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos na atividade; 

f) 01 (um) Profissional de Mídia off-line: possuir graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 8 (oito) anos em planejamento e execução de mídia 
off-line; 

g) 01 (um) Profissional de Mídia digital: possuir graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos em planejamento e execução de mídia 
digital; 

h) 01 (um) Profissional de Criação: possuir graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos na direção de criação publicitária; 

2.1.2 A CONTRATADA deverá, ainda, manter em seu quadro de atendimento à CAIXA, não 
necessariamente alocados em Brasília, podendo estar nas suas unidades de matriz ou 
nas representações em outros estados, no mínimo, os seguintes profissionais de 
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comprovada capacitação técnica e experiência no mercado, para a execução dos 
serviços objeto deste contrato: 

a) 2 (duas) Duplas de Criação: possuir graduação superior e experiência comprovada 
de, no mínimo, 5 (cinco) anos na criação/redação publicitária; 

b) 01 (um) Profissional de Mídia off-line: possuir graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 8 (oito) anos em planejamento e execução de mídia 
off-line; 

c) 01 (um) Profissional de Mídia digital: possuir graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos em planejamento e execução de mídia 
digital; 

d) 01 (um) Profissional de Estratégia Digital: possuir experiência comprovada, de no 
mínimo 5 (cinco) anos, na atividade; 

e) 02 (dois) Profissionais de Criação para Redes Sociais: possuir experiência 
comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos na atividade; 

f) 01 (um) Profissional de Planejamento e Pesquisa: possuir graduação superior e 
experiência comprovada, de, no mínimo, 4 (quatro) anos em planejamento de 
comunicação e marketing; 

g) 01 (um) Profissional de Business Intelligence - BI: possuir experiência comprovada 
de, no mínimo, 5 (cinco) anos na atividade; 

h) 01 (um) Profissional de Produção (impressa, eletrônica, digital e de 
design/computação gráfica): possuir experiência comprovada de, no mínimo, 5 
(cinco) anos em produção; 

i) 01 (um) Profissional de Atendimento: possuir graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos, em atendimento publicitário; 

2.1.2.1 Os profissionais alocados em escritórios fora do Distrito Federal deverão estar 
disponíveis para realizar reuniões com a CAIXA via audioconferência, videoconferência 
ou presenciais, conforme conveniência e necessidade da CAIXA, com recursos a serem 
disponibilizados pela CONTRATADA. 

2.1.2.2 A CONTRATADA deve se adequar às ferramentas de comunicação utilizadas pela 
CAIXA, de preferência os aplicativos e softwares que compõem o pacote da Microsoft, 
como Outlook, Teams, nuvem para transferência de arquivos, e outros. 
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2.1.3 Os profissionais especializados no planejamento, na criação de campanhas e os de 
atendimento à CAIXA, descritos nos itens 2.1.1 e 2.1.2, deverão possuir experiência nos 
serviços para todas as plataformas: off-line e digital. 

2.1.4 A seu critério, as CONTRATADAS poderão utilizar-se da sua matriz ou de seus 
representantes em outros estados, para serviços de criação e de produção ou outros 
serviços complementares ou acessórios, que venham a ser necessários desde que 
garantida a qualidade, a celeridade na prestação de serviço e outras condições previstas. 

2.1.5 As CONTRATADAS devem manter, à frente dos serviços, um representante credenciado 
perante a CAIXA, (pré-posto) o qual será responsável pela direção dos serviços 
contratados. 

2.1.6 Durante a vigência do contrato, as CONTRATADAS devem atender a CAIXA em regime 
de exclusividade, sendo vedada a manutenção de contratos de prestação de serviços de 
publicidade e comunicação a quaisquer empresas concorrentes diretos e indiretos da 
CAIXA, do ramo bancário, economiário, de loterias e de cartões de crédito, por exemplo. 

2.1.7 As CONTRATADAS devem providenciar documentos de liberações, licenças, 
permissões e/ou autorizações que lhes permitam a utilização de fotografias, materiais 
visuais e fonográficos, artes ou qualquer bem tangível, na execução e divulgação dos 
serviços contratados, responsabilizando-se pela fiel observância dos limites fixados nos 
documentos retro mencionados. 

2.1.7.1 As CONTRATADAS responderão por qualquer ação 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 certame. 

2.1.8 As campanhas publicitárias deverão acompanhar as novas tecnologias em uso no 
mercado, privilegiando sempre a eficácia na comunicação.  

2.1.8.1 As evoluções nos formatos e as tecnologias adotadas deverão atender as necessidades 
de mercado, sempre buscando a melhoria da posição mercadológica e valorizando a 
marca CAIXA. 

2.1.8.2 Todas as estratégias e execuções de comunicação devem ter como princípio o 
posicionamento institucional da CAIXA para fortalecer a imagem da marca, valorizar seus 
atributos e impactar os diversos públicos de forma eficaz e coerente.  

2.1.9 As CONTRATADAS, quando demandadas para construção de campanha publicitária 
e/ou peças de comunicação de caráter de rotina, atenderão às necessidades de 
publicidade e comunicação fornecendo peças publicitárias para ambientes off-line e 
digital. 
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2.1.10 Toda comunicação da CAIXA tem princípios e diretrizes definidos na Política de 
Marketing e Comunicação do Conglomerado CAIXA e devem ser seguidos também pelas 
CONTRATADAS. 

2.1.11 Toda comunicação da CAIXA deve utilizar recursos de acessibilidade na publicidade 
para ampliar a abrangência da mensagem e o direito à informação a todas as pessoas.  

2.1.12 O prazo para entrega de serviços e peças (off-line e digital) será definido pela CAIXA no 
briefing da solicitação/campanha, considerando a urgência e a complexidade da 
demanda. 

2.1.12.1 Poderão ser encaminhadas solicitações emergenciais, sendo que os prazos de entrega 
deverão ser acordados entre a CAIXA e a CONTRATADA, priorizando-as sobre as 
demais demandas. 

2.1.12.2 A recusa ou solicitação de ajustes de qualquer serviço, inclusive de veiculação e 
distribuição, por parte da CAIXA não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo sua 
expressa concordância. 

2.1.13 As CONTRATADAS devem apresentar estratégia de campanha e plano de mídia de 
forma a contemplar uma visão integrada dos meios (eletrônicos, audiovisuais, impressos 
e digitais), ressaltando a coerência do conceito criativo e da linha visual, com as 
adequações para cada tipo de peça, formato e meio, a ser adotada na comunicação. 

2.1.13.1 As campanhas publicitárias para ambiente digital devem obedecer às diretrizes da 
CAIXA, com aproveitamento de recursos de divulgação, publicidade e de prestação de 
serviços facilitados e viabilizados pelo advento da tecnologia de comunicação de dados 
por meio digital, visando interatividade, personalização, globalização, integração, 
aproximação, convergência, acessibilidade e democratização da informação. 

2.1.14 As CONTRATADAS devem monitorar diariamente, ou até mesmo em tempo real, a 
veiculação das campanhas em ambiente digital, de modo a otimizar a performance, 
gerando análises, relatórios e recomendações de eventuais ajustes à CAIXA para 
atingimento dos objetivos da campanha. 

2.1.15 As recomendações que implicam em ajustes na estratégia de mídia ou em novas peças 
digitais devem ser implementadas tempestivamente, assim que autorizados pela CAIXA, 
e dentro do período de veiculação definido, a fim de garantir os objetivos estabelecidos 
pela CAIXA a cada campanha. 

2.1.15.1 No caso de necessidade de ajustes no todo ou em parte de qualquer serviço, inclusive 
de veiculação e distribuição, originários de não-adequação do serviço apresentado pelas 
Agências à demanda realizada pela CAIXA, as Agências deverão adotar imediatamente 
as providências necessárias para sua plena regularização a suas expensas. 
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2.1.15.2 Na hipótese de cancelamento ou ajuste do serviço demandado, no todo ou em parte, por 
decisão unilateral da CAIXA serão respeitados: 

a) os honorários das CONTRATADAS e as obrigações contratuais por elas já 
assumidas junto a terceiros, desde que a contratação de fornecedores tenha sido 
devidamente aprovada pela CAIXA; 

b) os serviços realizados até a data das citadas hipóteses, efetivamente comprovados, e 
que esses serviços não tenham sido a causa daquelas eventuais ocorrências. 

2.1.16 As CONTRATADAS deverão monitorar a publicidade das instituições financeiras nas 
diversas mídias, com repasse mensal das informações quantitativas e qualitativas 
solicitadas pela CAIXA. 

2.1.16.1 As CONTRATADAS deverão acompanhar, nos relatórios de pesquisas disponíveis, as 
práticas de mídia dos principais concorrentes da CAIXA, bem como apresentar estudos 
relativos à utilização de mídias inovadoras e alternativas. 

2.1.17 As atividades e os dados produzidos durante a execução dos serviços prestados para a 
CAIXA pelas CONTRATADAS e pelo Núcleo de Apoio serão auditados a cada ano por 
empresa de auditoria independente, aprovada pela CAIXA, contratada pelas 
CONTRATADAS para validação e comprovação de governança. 

 
2.2 Acervo de Peças de Campanhas 

2.2.1 O “Acervo de Peças de Campanhas” é ferramenta tecnológica a ser disponibilizada pelas 
CONTRATADAS para a CAIXA, em ambiente de internet, com a finalidade de armazenar 
as peças produzidas e veiculadas durante a vigência do contrato.  

2.2.2 Os arquivos das peças disponibilizadas na ferramenta devem ter versões de consulta 
para acesso e visualização via mobile e desktop. 

2.2.3 Esta solução tecnológica deve manter, durante a vigência do contrato, o armazenamento 
das peças produzidas por todas as CONTRATADAS, permitir a pesquisa/busca das 
peças por categorias (campanha, tipo, descrição, período, nome) e suas respectivas 
datas de validades. 

2.2.4 Esta ferramenta deve conter tipos de perfis com níveis de permissões para diferentes 
funções, tais como: permissão para upload, permissão para busca (por categorias), 
visualização e permissão para download das peças.  

2.2.5 É obrigação da CONTRATADA a manutenção da ferramenta atualizada com o upload 
das peças produzidas e veiculadas.  
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2.2.6 É obrigação da CONTRATADA a entrega do banco de dados com conteúdo completo, no 
prazo de 30 dias após o término do contrato.  

2.2.6.1 No caso de solução desenvolvida pelas CONTRATADAS, será entregue o código fonte e 
documentos de especificação da ferramenta para possibilitar leitura, utilização, 
desenvolvimento e implantação posterior pela CAIXA, em ambiente interno ou externo. 

2.3 Gestão do Orçamento 

2.3.1 O controle e a gestão dos orçamentos serão operados entre a CAIXA e as empresas 
CONTRATADAS por meio de ferramenta tecnológica desenvolvida e disponibilizada 
pelas CONTRATADAS para a CAIXA, em ambiente de internet. 

2.3.2 Esta ferramenta contemplará as seguintes funcionalidades: a inserção e/ou registro dos 
planos de mídia aprovados, a inserção e/ou registro das ordens de serviço de produção 
aprovadas, controle de cada item aprovado e realizado, controle de valores (aprovados, 
realizados e saldo), separação por tipo de origem orçamentária, por tipo de produto, por 
período, por agência de publicidade, por categorias (veículos, meios, período de tempo, 
formato, tipo de peça e outros) e por campanha. 

2.3.3 Os controles serão demonstrados em relatórios com análise comparativa de dados 
customizados por tipo de usuário e conforme as necessidades da CAIXA. 

2.3.4 É facultada à CAIXA a solicitação e recebimento de extração periódica dos dados em 
formatos legíveis por máquina, como CSV e XML, para elaboração de relatórios internos. 

2.3.5 É obrigação da CONTRATADA a manutenção da ferramenta atualizada diariamente com 
os dados corretos.  

2.3.6 É obrigação da CONTRATADA a entrega do banco de dados com conteúdo completo, no 
prazo de 30 dias após o término do contrato.  

2.3.6.1 Será entregue o código fonte e documentos de especificação da ferramenta para 
possibilitar leitura, utilização, desenvolvimento e implantação posterior pela CAIXA, em 
ambiente interno ou externo. 

3. Procedimentos Operacionais de Mídia Digital 

3.1 A CONTRATADA obriga-se a apresentar relatórios periódicos de gerenciamento de 
internet, oferecendo acesso a um painel de visualização – conhecido no mercado como 
“dashboard” – para o monitoramento em tempo real a ser realizado pelas equipes da 
CONTRATADA, com acesso e supervisão da CAIXA, das ações publicitárias digitais, 
incluindo redes sociais, oferecendo a combinação analítica entre as plataformas 
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escolhidas em parceria com a CAIXA, como AFA, Google Analytics, arquivos CSV, DFA, 
Adwords, entre outros. 

3.2 Obriga-se também a apresentar, relatórios analíticos, ou relatórios de gerenciamento de 
internet que apresentam outras métricas como usuários únicos, frequência, cobertura, 
cliques únicos, tempo de exposição, além de análises técnicas de desempenho de peças 
(formatos e criativos mais eficientes), de canais de mídia, impressão, assim como análise 
de navegação do usuário no site para o qual é direcionado após o clique. A CAIXA 
definirá a quantidade e o momento de apresentação dos relatórios.  

3.2.1 Outros relatórios com os dados numéricos, sem análise ou com análises mais simples 
dos dados, poderão ser solicitados a qualquer momento pela CAIXA.  

3.3 O serviço de gerenciamento de internet compreende a otimização e acompanhamento de 
processos – disponibilização, verificação da implementação e aferição dos códigos e 
impressões – controle de entrega, acompanhamento de under e over ao longo do 
período da campanha com objetivo de expandir os efeitos das mensagens de todas as 
ações de publicidade em meios digitais e de rentabilizar o investimento alocado e 
planejado pela CONTRATADA. 

3.4 O serviço de gestão da performance digital também deve viabilizar a geração de 
conhecimento sobre o público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão 
difundidas as ações de comunicação entre outros serviços como: 

a) A hospedagem de formatos e informações de diversos canais digitais e hospedagem 
de peças acima do peso permitido pelos veículos. 

b) Aplicação de códigos nas peças e post tag – código implementado no portal do 
cliente que dispara um registro quando o usuário que foi impactado pela campanha 
carregar a página, gerando dados sobre os hábitos de navegação. 

c) A mensuração das impressões que foram realmente visualizadas pelos usuários com 
identificação de quais sites apresentaram dispersão de mídia ou tráfego não humano 
(Viewability). 

d) Verificação e bloqueio dos sites que contêm conteúdos inadequados com os quais 
não há interesse da CAIXA em estar associada e reporta a url em que as peças 
foram entregues (Blacklist). 

e) Execução de filtros para verificação de conteúdos inadequados definidos pela CAIXA 
para bloqueio e garantia de veiculação segura das peças de comunicação em 
ambientes adequados e sadios para a marca (Brand Safety). 
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f) Distribuição correta de conceitos criativos de acordo com as tarefas/eventos 
cumpridos pelos usuários com objetivo de impactá-los pela segunda ou terceira vez 
com uma peça de comunicação dirigida baseando-se no histórico de navegação 
desses usuários (Retargeting). 

g) Armazenamento e análise de informações como IDs e clusters/targets, traduzindo 
isso em audiência segmentada para as campanhas (DMP – Data Manager 
Platform/Plataforma de Gerenciamento de Dados). 

h) Utilização das informações das DMPs, por meio de clusters (segmentos) específicos 
dentro de uma rede customizada, disponibilizando a indicação de uma programação 
com maior adequação às necessidades de cada campanha (DSPs – Demand-side 
Platform/Plataforma de Demanda). 

i) Adaptação automática dos conteúdos das peças de acordo com o contexto ou perfil 
do usuário, considerando diferentes dados dos consumidores, como localização, 
dispositivo utilizado, histórico de navegação e compra através de templates criados 
em javascript ou HTML5 (Criativo Dinâmico). 

j) Disparo e aferição da performance de e-mail marketing. 

4. Núcleo de Apoio à CAIXA    

4.1 As CONTRATADAS, em conjunto, deverão manter em Brasília/DF, um Núcleo de Apoio 
à CAIXA, sem personalidade civil ou jurídica e sem fins lucrativos, que contemplará 
atividades relacionadas à Mídia, Checking, Produção e Performance de Mídia. 

4.1.1 Normas de Funcionamento: 

a) O Núcleo de Apoio funcionará sob as orientações da CAIXA, em consonância com as 
rotinas e práticas realizadas pelas CONTRATADAS; 

b) O Núcleo de Apoio deverá funcionar durante o período de vigência dos contratos; 

c) O Núcleo de Apoio não poderá deflagrar nenhum ato ou ação, sem a prévia 
autorização da CAIXA; 

d) As autorizações efetuadas serão registradas em relatório específico para a CAIXA, 
com cópia para cada uma das CONTRATADAS; 

e) A programação de mídia, bem como qualquer comprometimento de despesa em 
nome da CAIXA, será previamente submetida à CAIXA para sua aprovação; 
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f) A contratação de produção de peças, bem como qualquer comprometimento de 
despesa em nome da CAIXA, será previamente submetida à CAIXA para sua 
aprovação; 

g) O desempenho do Núcleo de Apoio será permanentemente avaliado pela CAIXA. No 
caso de eventual desvio em suas atribuições, as correções serão feitas em comum 
acordo com as CONTRATADAS. 

4.1.2 Organização Administrativa: 

a) O Núcleo de Apoio deverá ter infraestrutura operacional adequada e funcionários 
qualificados, contratados e mantidos pelas CONTRATADAS, com prévia aprovação 
da CAIXA; 

b) Os encargos decorrentes da montagem e do funcionamento do Núcleo de Apoio 
serão assumidos pelas CONTRATADAS, não cabendo qualquer repasse da CAIXA; 

c) O Núcleo de Apoio será composto por 4 Células, sendo: Mídia, Produção, Checking e 
Performance de Mídia; 

d) A gestão do Núcleo de Apoio será feita por um Diretor de Núcleo, responsável pelo 
controle e centralização das Células, com graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos em gestão.  

4.2 A Célula de Mídia obedecerá ao disposto a seguir: 

4.2.1 Funções: 

a) Assessorar a CAIXA e as CONTRATADAS no que diz respeito à análise, 
planejamento, autorização e acompanhamento da veiculação de publicidade da 
CAIXA; 

b) Assessorar as CONTRATADAS no controle das atividades e conformidade dos 
processos de veiculação em mídia da CAIXA; 

c) Consolidar, mensalmente, ou em outra periodicidade que se fizer necessária, mapas 
de mídia das CONTRATADAS e repassá-los à CAIXA; 

d) Dispor e manter atualizado um banco de dados relativo aos veículos de 
comunicação, caso este serviço deixe de ser provido pela ferramenta Mídia Web da 
SECOM; 
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e) Disponibilizar informações necessárias para negociação com veículos de divulgação, 
ou, se assim a CAIXA determinar, negociar diretamente, repassando todas as 
condições negociadas; 

f) Controlar os espaços adquiridos dos veículos e apresentar relatório mensal ou em 
outra periodicidade que se fizer necessária, a CAIXA, com acompanhamento dos 
espaços e das inserções utilizadas e a serem utilizadas; 

g) Apresentar, mensalmente, ou em outra periodicidade que se fizer necessária, mapa 
referente ao saldo dos espaços disponíveis com o “de acordo” de cada veículo; 

h) Acompanhar o processo de aquisição de projetos de mídia, desde sua avaliação, 
aprovação, conformidade junto à SECOM e monitoramento de entregas, enviando à 
CAIXA eventuais adequações necessárias, bem como a emissão de relatórios finais, 
em conjunto com as Agências, para encerramento dos projetos; 

i) Manter histórico de investimentos nos veículos; 

j) Manter histórico dos planos de mídia executados; 

k) Fornecer à CAIXA, mensalmente, ou em outra periodicidade que se fizer necessária, 
de informações financeiras consolidadas de campanhas e sobre a evolução da 
execução do contrato de cada Agência de Publicidade; 

l) Auxiliar a CAIXA no controle e segregação das verbas orçamentárias destinadas à 
veiculação publicitária; 

m) Conferir os planos de mídia das Agências antes do encaminhamento para aprovação 
da CAIXA: tabela, descontos e qualificação da pessoa jurídica do veículo (CNPJ e 
nome empresarial). 

n) Participar de reuniões para disponibilizar informações necessárias que subsidiem as 
análises e as decisões da CAIXA e das CONTRATADAS.  

4.2.2 Organização Administrativa: 

a) A Célula de Mídia contará com, no mínimo, o seguinte quadro de profissionais, que 
poderá ser reformulado em função das necessidades da CAIXA: 

 01 (um) diretor de mídia, possuir graduação superior e experiência comprovada 
de, no mínimo, 8 (oito) anos nesta atividade;  
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 04 (quatro) profissionais de mídia, com graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos nesta atividade. 

b) Todos os profissionais que atuarem na execução do contrato devem ter amplo 
conhecimento e domínio no desempenho de suas funções nos meios off-line e digital 
e nas inovações que os meios de comunicação oferecem aos anunciantes. 

4.3 A Célula de Produção obedecerá ao disposto a seguir: 

4.3.1 Funções: 

a) Assessorar as Agências de Propaganda no controle das atividades e conformidade 
dos processos de produção de publicidade da CAIXA; 

b) Controlar a gestão da produção publicitária assessorando nas análises globais, ou 
seja, analisando os esforços das três CONTRATADAS, dos orçamentos e 
fornecedores apresentados pelas CONTRATADAS, incluindo a conferência detalhada 
das propostas de produção e orçamentos decupados; 

c) Manter banco atualizado e cumulativo das informações dos investimentos realizados 
pela CAIXA em produção, classificados por ação de comunicação e/ou campanha, 
tipo de publicidade, tipos e quantidades de peças produzidas, período de produção e 
validade; 

d) Organizar e gerir um banco de fornecedores, gastos e orçamentos de produção, 
contendo todas as informações detalhadas do processo de produção das ações 
publicitárias, gerando relatórios enviados periodicamente; 

e) Realizar conferência prévia e detalhada dos documentos de pagamento (ateste, 
notas fiscais, cartas de justificativas, cartas de prorrogação e outros documentos 
acessórios, além da comprovação da produção da peça) para envio à CAIXA, para 
análise final e ateste de execução do serviço; 

f) Participar de reuniões para disponibilizar informações necessárias subsidiem as 
análises e decisões da CAIXA e das CONTRATADAS. 

4.3.2 Organização Administrativa:  

a) A Célula de Produção contará com, no mínimo, o seguinte quadro de profissionais, 
que poderá ser reformulado em função das necessidades da CAIXA: 

 01 (um) supervisor de produção publicitária com ao menos 6 (seis) anos de 
experiência; 
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 03 (três) profissionais de produção, com graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 4 (quatro) anos nesta atividade. 

b) Todos os profissionais que atuarem na execução do contrato devem ter amplo 
conhecimento e domínio no desempenho de suas funções nos meios off-line e digital 
e nas inovações que os meios de comunicação oferecem aos anunciantes. 

4.4 Célula de Checking obedecerá ao disposto a seguir: 

4.4.1 Funções: 

a) Assessorar a CAIXA e as CONTRATADAS, no que diz respeito ao checking, 
acompanhamento e comprovação das veiculações contratadas pela CAIXA; 

b) Executar os processos de comprovação de todas as propriedades que fazem parte 
da Reserva de Mídia; 

c) Verificar os relatórios das fiscalizadoras, comprovantes dos veículos, mapas de 
checking (Avaliações da Célula de Mídia do Núcleo de Apoio) e/ou Pl (Pedido de 
Inserção) de veiculações, para fechamento mensal dos processos de comprovações; 

d) Solicitar aos veículos a documentação exigida pela CAIXA. 

e) Acompanhar as entregas dos projetos de patrocínio de mídia, informando as 
divergências às CONTRATADAS e aos veículos, solicitando acertos quando 
necessário; 

f) Fornecer mapas de checking para controle das veiculações contratadas; 

g) Fazer o acompanhamento das entregas, falhas e compensações dos projetos de 
mídia, abrangendo os aspectos quantitativo e financeiro, bem como suas respectivas 
valorações; 

h) Auxiliar as CONTRATADAS na emissão de PI (Pedido de Inserção) de 
compensações; 

i) Concatenar todas as faturas referentes a uma mesma veiculação e encaminhar à 
CAIXA para pagamento, juntamente com todos os documentos necessários à 
comprovação do serviço prestado; 

j) Prezar pela conformidade das atividades e dos documentos tratados pelo Núcleo, 
sendo responsável pelos dados verificados e atestes. 
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4.4.1.1 As notas fiscais/faturas não aprovadas pela CAIXA serão devolvidas à Célula de 
Checking do Núcleo de Apoio para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição. 

4.4.2 Organização administrativa 

a) A Célula de Checking contará com, no mínimo, o seguinte quadro de profissionais, 
que poderá ser reformulado em função das necessidades da CAIXA: 

 01 (um) supervisor de mídia, com graduação superior e experiência comprovada 
de, no mínimo, 6 (seis) anos nesta atividade; 

 02 (dois) profissionais de mídia, com graduação superior e experiência 
comprovada de, no mínimo, 4 (quatro) anos nesta atividade. 

b) Todos os profissionais que atuarem na execução do contrato devem ter amplo 
conhecimento e domínio no desempenho de suas funções nos meios off-line e digital 
e nas inovações que os meios de comunicação oferecem aos anunciantes. 

4.5 Célula de Performance  

4.5.1 Funções: 

a) Assessorar a CAIXA e as CONTRATADAS no que diz respeito à avaliação da 
performance das mídias digitais, das editorias de conteúdo e dos criativos de maneira 
integrada e comparativa, entre as ações realizadas pelas CONTRATADAS; 

b) Definir juntamente com a CAIXA critérios para parametrização de URLs das peças 
clicáveis da campanha de comunicação.  

c) Implementar e aferir os códigos (tagueamento) para controle e acompanhamento das 
entregas de mídia, avaliação de performance do tráfego proveniente da campanha ao 
longo do período de sua execução, inclusive nos ambientes receptivos, como, por 
exemplo, sites e aplicativos próprios da CAIXA; 

d) Monitorar e sugerir evoluções no processo de segmentação de audiências, conforme 
orientação da CAIXA e aprendizados com campanhas anteriores; 

e) Viabilizar a publicação e utilização do painel de resultados (dashboard) com exibição 
em tempo real dos indicadores de desempenho (KPIs) e metas preestabelecidas, 
com supervisão da CAIXA; 
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f) Promover melhorias e evoluções na interface do painel de resultados de forma a 
customizar infográficos e garantir disponibilização acesso ao dashboard pelas 
equipes da CAIXA e das demais agências de publicidade; 

g) Auxiliar a CAIXA na analise dos dados e na verificação do cumprimento das metas e 
objetivos de cada ação de comunicação; 

h) Gerar relatórios de análise de dados de veiculação, orçamento, resultados ou outros, 
para subsidiar a CAIXA nas tomadas de decisões táticas e estratégicas; 

i) Participar de reuniões para disponibilizar informações necessárias subsidiem as 
análises e decisões da CAIXA e das CONTRATADAS; 

j) Constituir banco de dados integrado das métricas das campanhas, com processo de 
tratamento e limpeza dos dados, integração com dados do Ad Server, Google 
Analytics, contas de anúncio das redes sociais da CAIXA e outros.  

4.5.2 Organização administrativa: 

a) Célula de Performance de Mídia contará com, no mínimo, o seguinte quadro de 
profissionais, que poderá ser reformulado em função das necessidades da CAIXA: 

 01 (um) supervisor de BI – Business Intelligence 

 02 (dois) coordenadores de BI – Business Intelligence  

 04 (quatro) assistentes de BI – Business Intelligence, sendo 1 (um) especializado 
em ciência de dados 

b) Todos os profissionais que atuarem na execução do contrato devem ter amplo 
conhecimento e domínio no desempenho de suas funções nos meios off-line e digital 
e nas inovações que os meios de comunicação oferecem aos anunciantes. 

5. DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Os serviços serão prestados pelas 03 (três) Agências de Propaganda mais bem 
classificadas na licitação. 

5.2 Os serviços serão solicitados às CONTRATADAS a critério único e exclusivo da CAIXA, 
podendo as CONTRATADAS ser demandas isoladamente ou em grupos de 02 (duas) ou 
03 (três). 
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5.3 As CONTRATADAS atuarão mediante autorização da CAIXA e não terão, 
particularmente, exclusividade ou preferência em relação a nenhum dos serviços 
prestados. 

5.4 Para a execução dos serviços objeto deste contrato, sendo o caso, haverá procedimento 
de seleção interna, conforme metodologia que está publicada no site www.caixa.gov.br, 
nas páginas: Acesso à informação – Receitas e despesas – Despesas com Publicidade.  

6. EXCLUSIVIDADE, SIGILO E DIREITOS AUTORAIS 

6.1 As CONTRATADAS obrigam-se a não manter contratos de prestação de serviços de 
publicidade com empresas concorrentes da CAIXA, e a manter, por si, por seus 
prepostos e eventuais fornecedores contatados, irrestrito segredo de todas as 
informações e atividades desempenhadas em relação a esses serviços. 

6.2 A infração a este dispositivo implicará a rescisão imediata do contrato, sujeitando-se as 
CONTRATADAS às penas da lei, inclusive no que tange à Lei nº 9.279/1996, e às perdas 
e danos previstos na legislação ordinária. 

6.3 As CONTRATADAS cedem à CAIXA, de forma total e definitiva, os direitos patrimoniais 
de uso das ideias (incluídos os estudos, análises e planejamentos), peças, campanhas e 
demais materiais de publicidade de sua propriedade, concebidos, criados e produzidos 
em decorrência do contrato. 

6.4 O valor dessa cessão está incluso no preço proposto para a prestação dos serviços 
objeto desta licitação. 

6.5 A CAIXA, a seu juízo, poderá utilizar referidos direitos, diretamente ou por meio de 
terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência do contrato e mesmo após seu 
término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba quaisquer ônus perante as 
CONTRATADAS. 

6.6 A critério da CAIXA, as peças criadas pelas CONTRATADAS poderão ser reutilizadas 
por outros órgãos, entidades ou sociedades integrantes da Administração Pública 
Federal, sem que lhe caiba quaisquer ônus perante às CONTRATADAS. 

6.7 A seu critério, a CAIXA poderá aproveitar, para veiculação, peças produzidas para outros 
órgãos, entidades e sociedade integrantes da Administração Pública Federal. Nesses 
casos, quando couber, as CONTRATADAS ficarão responsáveis pelo acordo comercial 
com os eventuais detentores dos direitos das peças. 

6.8 Em todas as contratações efetuadas pelas CONTRATADAS que envolvam direitos de 
terceiros, as CONTRATADAS solicitarão de cada fornecedor dois tipos de orçamentos 
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para a execução do serviço: um de cessão de direitos por tempo limitado e outro de 
cessão total e definitiva de tais direitos, para que a CAIXA escolha uma das opções. 

6.9 Nos casos de cessão por tempo limitado, as CONTRATADAS condicionarão a 
contratação do fornecedor à aceitação dos prazos de validade de direitos autorais 
estipulados conforme a necessidade de comunicação específica da CAIXA e utilizarão os 
trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais e conexos, dentro dos limites 
estipulados no respectivo ato de cessão. 

6.10 Quando a CAIXA optar pela execução dos serviços com a cessão total e definitiva, as 
CONTRATADAS se comprometem a fazer constar nos contratos que vierem a celebrar 
com terceiros, para a produção de peças e campanhas, bem como na prestação de 
outros serviços, cláusulas escritas estabelecendo: 

a) a cessão total e definitiva à CAIXA, por esses terceiros, do direito patrimonial de uso 
sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos autorais ou conexos, aí 
incluídos a criação, a produção e a direção, a composição, o arranjo e a execução de 
trilha sonora, as matrizes e os demais trabalhos assemelhados; 

b) que a CAIXA poderá, a seu juízo, utilizar os referidos direitos, diretamente ou por 
intermédio de terceiros, com ou sem modificações, durante a vigência do contrato e 
mesmo após seu término ou eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus 
perante os cedentes desses direitos. 

6.11 As CONTRATADAS se comprometem a fazer constar nos respectivos contratos que 
vierem a celebrar com terceiros, nos casos de tomadas de imagens sob a forma de 
reportagens, de documentários e outras, que não impliquem direitos de uso de imagem e 
som de voz, cláusulas escritas estabelecendo: 

a) que à CAIXA será(ão) entregue(s) arquivo(s) digital(is) com todo material bruto 
produzido. 

b) a cessão dos direitos patrimoniais de uso desse material à CAIXA, que poderá a seu 
juízo, utilizar referidos direitos, diretamente ou por intermédio de terceiros, com ou 
sem modificações, durante a vigência do Contrato e mesmo após seu término ou 
eventual rescisão, sem que lhe caiba qualquer ônus perante os cedentes desses 
direitos. 

c) que qualquer remuneração devida, decorrente dessa cessão, será sempre 
considerada como já inclusa no custo de produção. 

6.12 Qualquer remuneração devida, inclusive a terceiros, em decorrência da cessão, definitiva 
ou por tempo limitado, está inclusa no custo de produção. 



 
 
 

19 
 

6.13 Em todos os orçamentos de produção a CONTRATADA deve fazer constar, em 
destaque, os custos dos cachês, os de cessão de direito de uso de obra(s) 
consagrada(s) incorporada(s) à peça e os de cessão dos demais direitos. 

6.14 Na reutilização de peças publicitárias (inclusive fotos) em meios iguais e por período 
igual ao inicialmente pactuado, o valor a ser pago pela CAIXA será de, no máximo, 50% 
(cinquenta por cento) do valor orçado/contratado, exclusivamente para o cachê de 
modelos/atores e para os honorários do fotógrafo, pelos direitos de uso de imagem.  

6.15 No caso de o orçamento/contrato contemplar mais de uma peça/foto e não tiverem sido 
especificados os preços unitários dos cachês de modelos/atores e dos honorários do 
fotógrafo, o percentual incidirá, no máximo, sobre o preço unitário apurado de acordo 
com simples regra de três. 

6.16 Na reutilização das peças fonográficas em meios iguais e por período igual aos 
inicialmente pactuados, o valor a ser pago pela CAIXA será de até 50% (cinquenta por 
cento) do valor contratado. 

6.17 Na reutilização de peças audiovisuais em meios, período e demais condições iguais aos 
inicialmente pactuados, o valor a ser pago pela CAIXA será de até 50% (cinquenta por 
cento) dos cachês dos atores e dos honorários do diretor, pelos direitos de uso de 
imagem.  

6.18 Na reutilização de peças em meios iguais e por período igual ao inicialmente pactuado, o 
percentual máximo sobre o valor original da cessão de uso de obras consagradas 
incorporadas a essas peças, a ser pago pela CAIXA aos detentores dos direitos 
patrimoniais de uso dessas obras, será de até 50% (cinquenta por cento). 

6.19 Para reutilização de peças por períodos inferiores aos inicialmente pactuados, o 
percentual máximo será obtido pela regra de três simples. 

7. APROVAÇÃO PRÉVIA 

7.1 Além de autorização para desenvolvimento de ações de publicidade, deverá ser obtida 
aprovação prévia da CAIXA para: 

a) Definição de texto, título, leiaute, arte-final, roteiro, story-board, vídeo, áudio, som, 
imagem e quaisquer outros instrumentos, provas matérias ou matérias-primas 
necessárias à execução de ação de comunicação ou campanha publicitária, de meios 
convencionais, digitais e redes sociais; 

b) Execução de Planos de mídia; 

c) Aprovação de estimativas de custos;  
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d) Alterações, rejeições, cancelamentos ou interrupções de um ou mais trabalhos; 

e) Contratação de fornecedores e veículos; 

f) Utilização de dados (informações numéricas ou descritivas) de mídia, produção, 
clientes, campanhas, produtos, serviços, resultados negociais ou estratégicos e 
outros que dizem respeito à CAIXA, às empresas do conglomerado ou à 
comunicação destas.  

8. REMUNERAÇÃO DAS AGÊNCIAS  

8.1 A CONTRATADA fará jus: 

8.1.1 A remuneração das CONTRATADAS, pelos serviços prestados, será feita nos termos 
previstos no item 8.1.2, consoante o preço estabelecido em suas respectivas Propostas 
de Preço apresentadas na licitação ou, quando for o caso, de acordo com o preço 
negociado na licitação. 

8.1.2 Pelos serviços prestados, as CONTRATADAS serão remuneradas da seguinte forma: 

a) Honorários de ..... % (...por cento), incidentes sobre os preços comprovados e 
previamente autorizados de serviços especializados prestados por fornecedores, com 
a intermediação e supervisão da CONTRATADA, referentes a peças e ou material 
cuja distribuição não proporcione à CONTRATADA o Desconto de Agência concedido 
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965. 

b) Honorários de ... % (.... por cento) incidentes sobres os preços comprovados e 
previamente autorizados dos serviços de: criação, desenvolvimento e implementação 
de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos 
das mensagens, em consonância com novas tecnologias, atendidas as prescrições 
estabelecidas para as ações publicitárias, cuja distribuição não proporcione à 
CONTRATADA o Desconto de Agência concedido pelos veículos de divulgação, nos 
termos do art. 11 da Lei 4.680/1965. 

c) Honorários de ... % (... por cento), incidentes sobre os preços comprovados e 
previamente autorizados de serviços especializados prestados por fornecedores, com 
a intermediação e supervisão da CONTRATADA, referentes:  

i. a cachê e a direito de autor e conexos, na sua utilização ou reutilização em peça 
ou material publicitário, exclusivamente quando a distribuição da peça ou 
material não proporcionar à CONTRATADA o desconto de Agência concedido 
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965; 

ii. ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de 
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avaliação e de geração de conhecimento relacionados diretamente a 
determinada ação publicitária, exceto no tocante a pesquisas de pré-teste; 

iii. à reimpressão ou reedição de serviços gráficos.   

8.1.3 A CAIXA remunerará, em percentuais máximos de 2,0% (dois por cento), os serviços 
previstos no item 8.1.2, alíneas "a”.  

8.1.4 A CAIXA remunerará, em percentuais máximos de 10% (dez por cento), os serviços 
previstos no item 8.1.2, alínea “b”.  

8.1.5 A CAIXA remunerará, em percentuais máximos de 1,5% (um e meio por cento), pelos 
serviços previstos no item 8.1.2, alínea “c”, incisos I, II e II. 

8.1.6 Os honorários de que tratam os subitens 8.1.2, serão calculados sobre o preço 
efetivamente faturado, a ele não acrescido o valor dos tributos, cujo recolhimento seja de 
competência da CONTRATADA. 

8.1.7 Para fins do disposto no inciso III do Item 8.1.2, acima, entende-se por reimpressão ou 
reedição a nova tiragem de peça publicitária que não apresenta modificações no 
conteúdo ou na apresentação, em relação à edição anterior, exceto eventuais correções 
tipográficas. 

8.1.8 As formas de remuneração estabelecidas no item 8.1.2 poderão ser renegociadas, no 
interesse da CAIXA, quando da renovação ou da prorrogação do contrato decorrente da 
licitação. 

8.1.9 A CONTRATADA fará jus ainda, ao Desconto de Agência, a ser concedido pelos 
veículos de comunicação, em conformidade com o art. 11 da Lei nº 4.680/65. 

8.1.10 O desconto de que trata o item 8.1.9 é concedido à CONTRATADA pela concepção, 
execução e ou distribuição de publicidade, por ordem e conta da CAIXA, conforme 
consta no item 6.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária do CENP e adendo do 
Anexo B. 

8.1.11 A CONTRATADA repassará à CAIXA, 10% (dez por cento) do valor correspondente ao 
Desconto de Agência a que faz jus, calculado sobre o valor acertado para cada 
veiculação, conforme adendo do Anexo B - Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios 
das Normas-Padrão da Atividade Publicitária do CENP. 

8.1.12 No caso de veiculações realizadas no exterior, a CONTRATADA apresentará, 
juntamente com as tabelas de preços dos veículos programados, declaração expressa 
dos veículos programados nas quais seja explicitada sua política de preços no que diz 
respeito à remuneração da agência. 
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8.1.13 Se a CONTRATADA fizer jus a benefício similar ao Desconto de Agência de que trata o 
subitem 8.1.9, repassará à CAIXA o equivalente a 1/2 (um meio) do desconto que obtiver 
em cada veiculação. 

8.2 A CONTRATADA não fará jus: 

a) ao ressarcimento dos custos internos dos serviços por ela executados; 

b) ao ressarcimento das despesas referentes ao serviço de planejamento e execução 
de pesquisas de pré-testes de campanha, peça e material publicitários por ela 
executados; 

c) a honorários ou a qualquer outra remuneração incidente sobre os preços de serviços 
especializados prestados por fornecedores referentes à produção e à execução 
técnica de peça e ou material cuja distribuição proporcione a ela o desconto de 
agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 
4.680/1965. 

8.2.1 Despesas com deslocamento de profissionais da CONTRATADA, de seus 
representantes ou de fornecedores por ela contratados serão de sua exclusiva 
responsabilidade.  

8.2.2 A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou Desconto de Agência quando 
da utilização, pela CAIXA, de créditos que a esta tenham sido eventualmente concedidos 
por veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária pertinente a este contrato. 

8.2.3 A CONTRATADA não fará jus a nenhuma remuneração ou Desconto de Agência quando 
da utilização, pela CAIXA, de créditos que a tenham sido eventualmente concedidos por 
veículos de divulgação, em qualquer ação publicitária. 

8.2.4 Não haverá remuneração pelos serviços executados pela própria CONTRATADA, bem 
como a honorários ou a qualquer outra remuneração sobre os serviços realizados por 
fornecedores referentes a produção e a execução técnica de peças e materiais cuja 
distribuição proporcione a elas, o Desconto de Agência concedido pelos veículos de 
divulgação. 

9. DA FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 O pagamento à CONTRATADA, pelos serviços prestados, será feito após a aceitação 
dos serviços, na forma nas condições constantes no item 8 e seus subitens, observados 
os preços da proposta apresentada na licitação, mediante crédito em conta corrente 
mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA. 
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9.2 A CONTRATADA obriga-se a ajustar o seu procedimento de faturamento ao utilizado na 
CAIXA. 

9.3 O pagamento será efetivado mediante a apresentação dos documentos de cobrança, 
compostos da nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA e do(s) documento(s) 
fiscal(is) do(s) terceiro(s) com o comprovante do respectivo serviço, conforme descrito 
nos itens “a” e “b”, deste item. 

a) Veiculação: no mês seguinte ao da efetiva veiculação, sendo o pagamento até o 
décimo dia útil após a apresentação dos documentos de cobrança e respectivos 
comprovantes de veiculação, acompanhados da demonstração do valor devido 
ao veículo, dos correspondentes pedidos de inserção e, sempre que possível, 
do respectivo relatório de checagem, a cargo de empresa independente, nos 
termos do item 8.4, observado o disposto no item 8.10.1. 

b) Produção: até o décimo dia útil após apresentação dos documentos de 
cobrança, demonstrativos de despesas e respectivos comprovantes, após a 
produção/execução, observado o disposto no item 8.10.1. 

9.4 A CONTRATADA deve apresentar à CAIXA, juntamente com a nota fiscal/fatura, os 
seguintes comprovantes, sem ônus para a CAIXA: 

a) Veiculação em mídia impressa: 

i. Revista: exemplares originais dos títulos; 

ii. Jornal: exemplar ou a página com o anúncio, da qual devem constar as 
informações sobre o período ou data de circulação, nome do jornal e praça. 

b) Veiculação em TV, Cinema e Rádio (nas praças cobertas por serviço de 
checagem): relatório de checagem de veiculação emitido por empresa 
independente, se não restar demonstrada a impossibilidade de fazê-lo. 

c) Internet: relatório emitido por empresa de tecnologia de verificação das 
veiculações com checagem de volume de entrega e viewability. 

9.5 Nos casos em que restar demonstrada a impossibilidade de obter relatório de checagem 
a cargo de empresa independente, a CONTRATADA deverá apresentar: 

a) TV, Rádio e Cinema: documento usualmente emitido pelo veículo (mapa ou 
comprovante de veiculação ou inserção ou irradiação e similares) e declaração 
de execução, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, firmada pela 
empresa que realizou a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome 
empresarial e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do 
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responsável pela declaração, local, data, nome do programa (quando for o 
caso), dia e horário da veiculação;  

i. como alternativa ao procedimento previsto no inciso “a”, do item 8.4.1, a 
CONTRATADA poderá apresentar documento usualmente emitido pelo veículo 
(mapa ou comprovante de veiculação ou inserção ou irradiação e similares) em 
que figure a declaração prevista no inciso “a” deste subitem, na frente ou no 
verso desse documento, mediante impressão eletrônica ou a carimbo, desde 
que essa declaração seja assinada e que esse documento ‘composto’ contenha 
todas as informações previstas no inciso “a” deste subitem. 

ii. como alternativa ao conjunto de documentos previstos nos inciso “a” e “i” do 
item 8.4.1, CONTRATADA poderá apresentar declaração de execução, sob as 
penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, emitida pela empresa que realizou 
a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da 
empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração, 
local, data, nome do programa (quando for o caso), dia e horário da veiculação. 

b) Mídia Exterior: 

i. Mídia Out Of Home: relatório de exibição fornecido pela empresa que veiculou a 
peça, de que devem constar as fotos, período de veiculação, local e nome da 
campanha, datado e assinado, acompanhado de declaração de execução, sob 
as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa que 
realizou a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e 
CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsável pela 
declaração;  

ii. Mídia Digital Out Of Home: relatório de exibição, datado e assinado, fornecido 
pela empresa que veiculou a peça, de que devem constar fotos por 
amostragem, identificação do local da veiculação, quantidade de inserções, 
nome da campanha, período de veiculação, acompanhado de declaração de 
execução, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, firmada pela 
empresa que realizou a veiculação, da qual devem constar, pelo menos, nome 
empresarial e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do 
responsável pela declaração. 

c) Carro de som: relatório de veiculação, datado e assinado, fornecido pela 
empresa que veiculou a peça, com relatório de GPS e fotos de todos os carros 
contratados, com imagem de fundo que comprove a cidade em que a ação foi 
realizada, acompanhado de declaração de execução, sob as penas do art. 299 
do Código Penal Brasileiro, firmada pela empresa que realizou a veiculação, da 
qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da empresa, nome 
completo, CPF e assinatura do responsável pela declaração; 



 
 
 

25 
 

d) Internet (sem integração com empresa de tecnologia independente): relatório de 
gerenciamento fornecido pelo veículo, juntamente com o print da tela que 
demonstra a veiculação das peças de comunicação. 

9.6 As formas de comprovação de veiculação em mídias não previstas nas alíneas de “a” a 
“d”, do item 9.5, serão estabelecidas formalmente pela CAIXA, antes da aprovação do 
respectivo Plano de Mídia. 

9.7 Compete à Célula de Mídia do Núcleo de Apoio, por ocasião da apresentação do Plano 
de Mídia pela CONTRATADA à CAIXA, a conferência dos preços de tabela de cada 
inserção e os descontos negociados.  

9.8 Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento 
deverão ser acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela 
de preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção 
correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de 
empresa independente, sempre que possível.  

9.9 Na ocorrência de falha local em uma programação em mídia eletrônica, rede nacional, 
além das providências previstas nos itens acima, a CONTRATADA deverá apresentar 
documento do veículo com a descrição da falha e do respectivo valor a ser abatido na 
liquidação. 

9.10 Toda e qualquer documentação necessária à comprovação da execução dos serviços, 
bem como os documentos fiscais relativos aos respectivos pagamentos, deverão ser 
entregues à CAIXA no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data da veiculação ou 
do recebimento dos serviços a cargo da CONTRATADA para assumir, com 
exclusividade, a responsabilidade pelos serviços contratados, inclusive a arcar com as 
despesas relativas aos respectivos pagamentos.  

9.10.1 Os pagamentos a fornecedores e veículos devem ser efetuados pela CONTRATADA no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do crédito na conta da CONTRATADA. 

9.10.2 A CONTRATADA deverá informar à CAIXA os pagamentos efetuados a veículos e 
fornecedores a cada ordem bancária de pagamento emitida, entregando a cópia do 
comprovante da referida transação à CAIXA, em formato físico ou digital, conforme o 
acordado, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar do crédito na conta da 
CONTRATADA. 

9.11 Todos os documentos de orçamentos, contratos, faturamento ou outros que constarem 
durante a operacionalização do contrato serão entregues na versão original e assinada, 
em meio digital ou física, de acordo com a necessidade e orientação da CAIXA. 
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9.12 Todos os documentos entregues em meio digital devem ser assinados por certificação 
digital nos moldes da MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP Brasil. 

9.12.1 A CONTRATADA entregará os documentos originais em meio digital e/ou físico, 
conforme requerido pela CAIXA. 

9.12.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar certificação digital para seus funcionários, para 
que a tramitação de documentos (orçamentos, planos de mídia, ordens de serviço de 
produção, faturas, checkings e outros) seja autenticada com assinaturas digitais. 

9.13 Nos casos de veiculação no exterior, as condições de liquidação e pagamento serão 
adaptadas às praxes de cada país e deverão levar em conta as disposições dos itens 
9.10, 9.10.1 e 9.10.2. 

9.14 Cabe à CONTRATADA a correta emissão da nota fiscal/fatura em conformidade com a 
legislação tributária pertinente, devendo buscar qualquer informação necessária junto ao 
fisco ou outra fonte competente, não cabendo à CAIXA prestar esse tipo de informação.  

9.15 Os documentos para pagamento deverão ser apresentados em envelope identificado 
com o serviço ao qual se refere o faturamento, e entregues na DEREL – Diretoria de 
Relacionamento e Comunicação Institucional, localizada na Matriz da CAIXA, localizada 
na cidade de Brasília/DF. 

9.16 A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 
prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura 
não aprovada pela CAIXA em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender 
a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus 
empregados. 


