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DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAIS 
Tomada de Preços nº. 01/2017 

 
Modalidade: Tomada de Preços nº. 01/2017 
Tipo: Técnica e Preço. 
Objeto: Contratação de Agência de Propaganda para a prestação de serviços de publicidade, 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 a distribuição de campanhas institucionais e publicitárias 
do Poder Legislativo de São José dos Pinhais aos veículos de comunicação e divulgação e demais meios de comunicação e 
divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir idéias, princípios, iniciativas, 
ou de informar o público em geral, conforme consta do Projeto Básico – Anexo VI do Edital. 
Também integram o objeto desta licitação, como atividades complementares, os serviços especializados pertinentes à produção e à 
execução técnica das peças e ou material criados pela agência contratada. 
Valor estimado da Contratação: R$ 300.000,00, por 12 meses, e em caso de prorrogação contratual, por no máximo 24 meses, R$ 
600.000,00. 
Data, horário e local de abertura: 16/10/2017 às 09h (nove horas), no Plenarinho, localizado no Edifício-Sede da Câmara 
Municipal, situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 699 – Centro, na cidade de São José dos Pinhais – Paraná.  
 

ESCLARECIMENTO 05 – REVOGAÇÃO DO ESCLARECIMENTO 04 
 

Fica REVOGADO o Esclarecimento 04, publicado em 11/10/2017, 
passando a vigorar o seguinte entendimento: 
 
Tendo em vista o questionamento apresentado via e-mail pela empresa Skopos Comunicação, quanto a informações a 
respeito do Edital da Tomada de Preços nº 01/2017, temos a esclarecer o que segue:  
 
Pergunta: Como e em que momento apresento a declaração de tratamento diferenciado? 
Resposta: A Declaração de Porte da empresa deverá ser entregue após a abertura da 1º Sessão, no momento do 
credenciamento, conforme consta do Anexo V – Modelo de Declaração “Observações: Esta declaração deverá ser 
entregue à Comissão de Licitação, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de 
Preços/Técnica e Habilitação) exigidos nesta licitação;” 
A comissão de Licitação solicitará, durante a entrega do credenciamento, tal declaração.  
 
Pergunta: No item 8.3.1, item “c”, cita que é para utilizar os valores de tabela do Sinapro e dos veículos de 
comunicação, mas não diz como proceder quanto à produção. Esses valores são livres? E devem ser anexados os seus 
orçamentos também? 
Resposta: Não. Não devem ser anexados os orçamentos ou tabelas de custos relativos a produção, devendo apenas 
serem demonstrados seus valores nominais. 

 
Pergunta: No item 8.3.2, item “d3”, cita que é “...necessária a anexação as tabelas de preço de veículos, porém as 
mesmas não serão objeto de análise por eventuais discrepâncias de valores entre as proponentes.” Estas tabelas 
devem estar contidas entre as 3 laudas do item “d”, Estratégia de Mídia? 
Resposta: Não. Por serem anexos da Estratégia de Mídia, não serão computadas no cálculo do formato máximo de 3 
laudas do quesito. 
 
Fica REVOGADO o Esclarecimento 04, publicado em 10/10/2017, prevalecendo e presente Esclarecimento. 
Tal revogação justifica-se por constatação de que o entendimento divulgado no comunicado 04 prejudicava todos os 
licitantes na medida em que exigia a apresentação dos orçamentos dos custos de produção, e não haveria tempo 
suficiente para os licitantes providenciarem tais orçamentos sem a identificação da licitante, conforme exigido no 
Edital.  
 
São José dos Pinhais, 10 de outubro de 2017. 

Walkiria Mansano Borçato 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


