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licitação cidade <licitacao@cidadepropaganda.com.br> 
2 de fevereiro de 2021 

15:39 
Para: cel.pmvc@gmail.com 

Olá, 
Boa Tarde! 
 
Solicitamos, respeitosamente, esclarecimentos referente às seguintes questões: 
 
1) 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 
  
2) 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? 
  
3) 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 agencia 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. 
  
4) 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? 
  
5) 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? 
  
6) 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 deveria apresentar o certificado CENPP 
no ato do credenciamento?  
 
At.te,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4680.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4680.htm
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herbert@aktiva.com.br <herbert@aktiva.com.br> 
2 de fevereiro de 2021 

11:46 
Para: cel.pmvc@gmail.com 
Cc: Vinicius Aktiva <vinicius@aktiva.com.br> 

Vitória da Conquista 16 de agosto de 2019 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Secretaria de Administração / Finanças / SECOM 

Departamento de Licitações  

Ref. Concorrência 001/2021.  

Prezados Senhores,  

Quanto ao edital publicado e referenciado acima, temos um questionamento e 
gostaríamos de obter a resposta para sanar nossas duvidas:  

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 quando na mídia - os valores da Tabela cheia do 
Sindicato das Agências de Propaganda Bahia? 

Atenciosamente,  

AKTIVA PUBLICIDADE LTDA. | CNPJ - 05.485.984/0001-61 
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