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ESCLARECIMENTOS Nº 03 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57.969/2020 
 
 
 

Respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados pelas empresas AKTIVA         
e CIDADE PROPAGANDA, referentes à Concorrência nº 001/2021- SECOM,         
objetivando a Prestação de Serviços de Publicidade para os órgãos e entidades            
da Administração Direta do Poder Executivo Município.  

 

 
CIDADE PROPAGANDA 
 
QUESTIONAMENTO 01: Referente ao item 5.3.3 do edital, que regulamenta a entrega            
e forma dos invólucros A, não especifica se os envelopes devem ser entregues lacrados              
ou abertos 
 
RESPOSTA: Os invólucros devem ser entregues lacrados. 
 
QUESTIONAMENTO 02: O item 5.18 do edital determina que “Nenhum dos           
documentos dos invólucros A, B, C e D poderá ser encadernado ou grampeado”, sendo              
assim as folhas seguirão soltas, havendo o risco de perda. Não seria de melhor garantia               
entregar o material encadernado ou grampeado? 
 
RESPOSTA: Conforme previsão editalícia, os documentos dos invólucros A, B, C e D             
não poderão estar grampeados ou encadernados. Caso a licitante opte por organizar a             
documentação, poderá valer-se do uso de clips. 
 
QUESTIONAMENTO 03: Conforme Anexo VI, que rege os CRITÉRIOS DE          
ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA, NO ITEM 1.1.1.4.3 os          
custos internos da agência com criação e finalização das peças da ideia criativa deverão              
integrar os custos de produção, porém se considerarmos os custos internos terá que ser              
aplicado valor cheio de tabela? Senão, vai receber a proposta de preços antes de abrir.               
O padrão é não incluir. 
 
RESPOSTA: No manual de orientação da ABAP para procedimentos licitatórios          
(disponível para acesso em: http://www.abap.com.br/pdfs/licita2017.pdf) diz que: 19.        
PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA NÃO IDENTIFICADA 
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Para o Plano de Comunicação Publicitária – via Não Identificada – são            
exigidos, normalmente: 
Estratégia de Mídia e Não Mídia – constituída de: 
[...] 
e) Nessas simulações, os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser 
os de tabela cheia, vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação, devendo ser 
desconsiderado o desconto de agência (remuneração de mídia) concedido pelos          
veículos de comunicação, devendo também ser desconsiderados os custos internos e os            
honorários sobre serviços de fornecedores externos.  
Logo, a NOTA que acompanha o item 1.1.1.4.3 deverá ser desconsiderada.  

 
QUESTIONAMENTO 04: O Plano de Comunicação fica limitado em 10 páginas,           
conforme descrito no item 1.1.5, ressalvado que os roteiros das peças de que trata o               
item 1.1.1.3 (Ideia Criativa) e os textos, tabelas, gráficos, e planilhas, referentes aos             
subitens 1.1.1.3.1.1 e 1.1.1.3.1.2 (peças corporificadas). Porém, não inclui as tabelas,           
gráficos e planilhas do item 1.1.1.4.2, estratégia de mídia e não-mídia. Como esses             
devem ser computados? 
 
RESPOSTA: As tabelas, gráficos e planilhas do item 1.1.1.4.2, estratégia de mídia e             
não-mídia também não serão computadas.  
 
QUESTIONAMENTO 05: No que se refere ao limite de páginas para os itens do              
ENVELOPE B, com Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos, apenas o item            
1.1.4, que se refere a Relatos, determina o máximo de duas páginas para cada caso. Fica                
a critério da licitante a quantidade de páginas para os itens da Capacidade de              
Atendimento e Repertório? 
 
RESPOSTA: Não. Para a Capacidade de Atendimento, as Licitantes deverão limitar-se a            
no máximo 05 (cinco) páginas. Para o Repertório, a quantidade máxima de páginas será              
de 10 (dez) páginas. Lembramos que uma folha escrita frente e verso são contabilizadas              
como duas páginas (consequentemente, duas laudas).  
 
QUESTIONAMENTO 06: A Lei 12.232/10 que dispõe sobre as normas gerais para            
licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade, diz, em            
seu artigo 4º que “os serviços de publicidade previstos nesta Lei serão contratados em              
agências de propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei no 4.680, de            
18 de junho de 1965, e que TENHAM obtido certificado de qualificação técnica de              
funcionamento.” Sendo assim, as agências interessadas em participar do certame não           
deveriam apresentar o certificado CENPP no ato do credenciamento? 
 
RESPOSTA: A apresentação do certificado da CENP pelas licitantes deverá ser           
apresentada juntamente com os documentos de habilitação, constituindo-se como         
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documento comprobatório da Qualificação-Técnica da Licitante. Neste       
sentido, o Professor Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Contratos de             
Publicidade da Administração (Editora Fórum, 2020), o certificado CENP trata-se de           
requisito a ser examinado juntamente com as demais exigências de habilitação.           
Portanto, não se admite que a autoridade subordine o recebimento dos envelopes ou a              
participação do interessado no certame à comprovação prévia da certificação perante o            
CENP. 
 
AKTIVA PUBLICIDADE LTDA 
 
QUESTIONAMENTO 01: Quanto ao edital publicado e referenciado acima, temos          
um questionamento e gostaríamos de obter a resposta para sanar nossas dúvidas: No             
item 1.1.1.4.5 (página 50) o edital deixa claro que os preços de mídia devem ser os de                 
tabela cheia dos veículos. No item 1.1.1.4.3 (página 50) o edital informa que os custos               
internos da agência com a criação e finalização das peças da ideia criativa deverão              
integrar os custos de produção na Planilha de Simulação de Mídia e Não Mídia (anexo               
VII-C). Perguntamos: Os custos internos da agência com a criação e finalização das             
peças da ideia criativa devem considerar – tanto quanto na mídia - os valores da Tabela                
cheia do Sindicato das Agências de Propaganda Bahia? 
 
RESPOSTA: Os custos internos da agência com a criação e finalização das peças da              
ideia criativa devem considerar os valores de tabela cheio de veículos, conforme o item              
1.1.1.4.5.  
 

 
 

Vitória da Conquista – BA, 10 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

Edimário Freitas de Andrade Júnior 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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