
CONCORRÊNCIA Nº. 1/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2016 

 

ESCLARECIMENTOS I 

 

Atendendo ao pedido de esclarecimento da empresa CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA., formulado no 
dia 20/10/2016, acerca da Concorrência nº. 1/2016, a se realizar no dia 22/11/2016, esclarecemos: 

Questionamentos da empresa: 

1 - O briefing informa como “SITUAÇÃO PROBLEMA: DAR MAIOR DIVULGAÇÃO AO PROGRAMA ESCOLA DE 
CIDADANIA. Informar a sociedade sobre a importância do programa Escola de Cidadania e quais os 
programas que o compõe, principalmente nas escolas e colégios do município”. 

Porém, quando resume, logo abaixo, os objetivos de comunicação, diz “Informar a sociedade de São José 
dos Pinhais sobre as verdadeiras atribuições dos vereadores do município e sobre o exercício da cidadania 
por todos os cidadãos, principalmente dos jovens, incentivando a participação da comunidade nas ações da 
Câmara Municipal, através da criação de ações que divulguem as reais funções dos vereadores e os direitos 
e deveres da sociedade, por meio do programa Escola da Cidadania”. 

PERGUNTAMOS: o principal objetivo da campanha é divulgar o projeto Escola da Cidadania ou reposicionar 
institucionalmente a Câmara? (em outras palavras, para ficar mais claro: o foco na comunicação deverá ser 
no projeto ou na instituição)? 

Resposta: O objetivo principal é o foco nas reais funções dos vereadores e os direitos e deveres da 
sociedade, ou seja, reposicionamento institucional da Câmara, utilizando o projeto Escola da Cidadania 
como uma ferramenta para atingir esta meta. 

2 – O item 2.1 diz que “o contrato terá vigência até 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 24 meses, de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93”. Acreditamos que 
houve um equívoco quanto ao limite, pois a lei prevê até 60 meses (e não 24): “Art. 57 Parágrafo II -  à 
prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por 
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses”. 

Resposta: O art. 57 estabelece um limite máximo de 60 meses. Nada impede a Administração limitar este 
período de prorrogação para período inferior, no caso, 24 meses. 

3 – O item 8.3.1 diz que: “b) Para fins de cálculo da distribuição da verba para a produção e veiculação da 
campanha simulada, a licitante utilizará como referencial máximo o montante de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais); c) Na campanha simulada, as licitantes deverão utilizar-se dos valores da Tabela Referencial de 
Preços do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná (SINAPRO), e os de tabela dos veículos 
de comunicação. Neste último caso, a Comissão de Licitação aceitará valores divergentes entre propostas 
que contenham publicações em um mesmo veículo, respeitando-se as diferentes relações comerciais que 
podem se estabelecer entre diferentes empresas. Entretanto, a proponente deverá anexar um orçamento 
do veículo de comunicação, com a devida identificação e assinatura de um representantes deste veículo, 
comprovando a exeqüibilidade da proposta. 



PERGUNTAMOS: é padrão das licitações públicas apresentar os custos de produção sem os honorários sobre 
os terceiros, por este percentual fazer parte da proposta de preços. Podemos proceder desta forma padrão? 

Resposta: Não. Deverão ser considerados e demonstrados todos os custos pertinentes, inclusive os 
honorários, conforme dispões o item 8.3 do Edital. 

4 – Sobre o item 8.3.2, existe alguma margem específica que se espera que as licitantes usem no plano de 
comunicação ou é livre? 

Resposta: É livre. 

5 – As 3 peças materializadas da Ideia Criativa poderão ser apresentadas a parte do caderno do plano de 
comunicação? Se sim, podemos utilizar papel fotográfico e suporte, para uma melhor qualidade de 
apresentação? 

Resposta: As 3 peças deverão estar contidas no plano de comunicação, no sulfite podendo a gramatura 
variar de 75 a 90g/m², no tamanho A4.  

6 – O item 8.3.2 alínea C (ideia criativa) diz que “serão aceitas as seguintes peças: 

I. 01 (um) layout para anúncio em jornal ou 01 (um) layout para anúncio em revista (tamanho no formato 
A4). Observe-se que deverá ser feita a opção pela apresentação de apenas 1 (um) layout: jornal ou revista. 

II. 01 (um) roteiro para comercial de rádio, não sendo permitida a apresentação do material gravado. 

III. 01 (um) layout para outdoor (tamanho A4).” 

PERGUNTAMOS: É correto entender que o plano de mídia deverá conter apenas estas 3 peças e que a 
licitante deverá apresentar sua melhor tática para os mesmos, porém, sem incluir outras peças? 

Resposta: Na estratégia de mídia poderão ser incluídos outros materiais, considerando porém todos os 
custos de produção, criação e veiculação, além de honorários. 

7 – Sobre o item Estratégia de Mídias (8.3.2, alínea D): Sabendo que as planilhas de mídias muitas vezes não 
cabem no formato A4, é possível utilizar folhas A3 dobradas para os anexos de mídia? É possível usar cores e 
tamanhos de fonte usuais destes documentos? 

Resposta: Apenas deverão ser utilizadas folhas A4, podendo sim fazer uso das cores e fontes usuais destes 
documentos. 

8 – Sobre o Conjunto de Informações, perguntamos: 

- Há alguma restrição para o papel (gramatura e tipo) a ser utilizado na apresentação seu conteúdo? 
Resposta: Não. Apenas o tamanho deverá ser A4. 

- É permitido o uso de cores? Resposta: Sim. 

- Os 2 itens podem ser apresentados separadamente (ou seja, em 2 cadernos distintos)? Resposta: Não. 
Deverão ser apresentados em caderno único. 

9 – Na página 18, nos critérios de julgamento da Proposta Técnica, há um item da Estratégia de Mídia que 
fala: “b) A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos recursos próprios de 
comunicação da Câmara Municipal de São José dos Pinhais”. 



PERGUNTAMOS: recursos próprios não estão dentre as 3 peças obrigatórias para o plano de comunicação. 
Podemos incluir no plano de mídia, sem apresentá-las exemplificadas? Se sim, que recursos próprios a 
Câmara dispõe e quais destes são operacionalizados por meio da equipe própria da Comunicação? 

Resposta: Apenas poderão ser apresentadas as 3 peças obrigatórias contidas no plano de comunicação. Os 
recursos próprios poderão ser utilizados, porém os custos de criação e produção deverão ser apresentados 
na estratégia de mídia. Os recursos que a Câmara dispõe são: facebook e site. 

 

 

Milton César da Rocha 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


