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ERRATA nº 1 

Concorrência nº 01/2018 

O Conselho Regional de Enfermagem – Coren-SP, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação 

instituída pela Portaria Coren-SP/DIR/59/2018, considerando questionamentos recebidos a respeito da 

Concorrência em referência, vem tornar públicas as seguintes erratas: 

No Anexo V do Edital – Modelo de Proposta de Preços  

Onde consta: 

1.1.1. Desconto, a ser concedido ao Coren-SP, sobre os custos internos dos serviços executados por esta 

Licitante, baseados na tabela referencial de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de 

São Paulo:_____% ( ________por cento); 

1.1.2. Honorários, a serem cobrados do Coren-SP, incidentes sobre os preços de serviços especializados 

prestados por fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de 

comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas 

tecnologias: _____% ( ________por cento);  

1.1.3. Honorários, a serem cobrados do Coren-SP, incidentes sobre os preços de serviços especializados 

prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja 

distribuição não proporcione a esta Licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, 

nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965: _____% ( ________por cento). 

1.1.4. Honorários a serem cobrados do COREN-SP, incidentes sobre pesquisas e 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, nos 

termos do inciso I do parágrafo 1º, do art. 2º da Lei 12.232/2010: _______%(__________por cento). 

Leia-se: 

1.1.1. Honorários, a serem cobrados do Coren-SP, incidentes sobre os preços de serviços especializados 

prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja 

distribuição não proporcione a esta Licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, 

nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965: _____% ( ________por cento). 

1.1.2. Honorários a serem cobrados do Coren-SP, incidentes sobre os preços de serviços especializados 

prestados por fornecedores, referentes 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, nos termos do inciso I do parágrafo 1º, do art. 2º da Lei 12.232/2010: 

_______%(__________por cento). 

1.1.3. Honorários, a serem cobrados do Coren-SP, incidentes sobre os preços de serviços especializados 

prestados por fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de 

comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas 

tecnologias: _____% ( ________por cento). 

1.1.4. Desconto, a ser concedido ao Coren-SP, sobre os custos internos dos serviços executados por esta 
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Licitante, baseados na tabela referencial de preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de 

São Paulo:_____% ( ________por cento). 

Onde consta: 

3.5. O desconto de agência ou honorários de mídia será pago à agência contratada, quando intermediar a 

compra de espaço/tempo publicitários, pelos Veículos de Comunicação, na base de 20% sobre o valor da mídia 

efetivamente negociada, sendo que o Veículo emitirá sua fatura contra o Coren-SP, correspondente à chamada 

“parte líquida”, correspondente a 80% do valor da mídia, e a agência emitirá os restantes 20% contra o Coren -SP, 

deduzido o valor equivalente a 5% (cinco por cento) a título de repasse do desconto de agência ao Coren-SP na forma 

das Normas Padrão da Atividade Publicitária e de seu Anexo B. 

Leia-se: 

3.5. O desconto de agência ou honorários de mídia será pago à agência contratada, quando intermediar a 
compra de espaço/tempo publicitários, pelos Veículos de Comunicação, na base de 20% sobre o valor da mídia 
efetivamente negociada, sendo que o Veículo emitirá sua fatura contra o Coren-SP, correspondente à chamada 
“parte líquida”, correspondente a 80% do valor da mídia, e a agência emitirá os restantes 20% contra o Coren-SP, 
deduzido o valor equivalente a 2% (dois por cento) a título de repasse do desconto de agência ao Coren-SP na forma 
das Normas Padrão da Atividade Publicitária e de seu Anexo B. 

 

São Paulo, 18 de Setembro de 2018. 
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