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ESCLARECIMENTO/ALTERAÇÃO 02 

Prezados Senhores, 
Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório Concorrência N.º 15/2018, que 

tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda. 
 Empresa: Cannes Publicidade 
 “(...) Conforme estabelecido no Edital, retiramos no Senac-DF o ENVELOPE "A", referente a via APÓCRIFA do PLANO DE COMUNICAÇÃO. Constatamos que o envelope em questão tem o formato 45 X 35 cm. Só que no item 7.3.3, alínea "b" menciona que o envelope teria o formato de 63 cm X 90 cm. Perguntamos: Neste caso, devemos desconsiderar o que consta no Edital e imprimir a peças para encaixar no envelope 45x35cm? Resposta: Foi publicado um esclarecimento/alteração, dia 24 de outubro de 2018, informado que as impressões das peças apresentadas no item Ideia Criativa deverão ser afixadas sobre o papel cartão na cor branca (gramatura padrão, entre 180 a 500 g/m²). O tamanho das impressões e das pranchas em papel cartão na cor branca poderá ser escolhido pelas agências, desde que caibam no envelope padrão no formato 37x47cm, a ser disponibilizado pelo Senac-DF, sem danificar o invólucro nem as peças;  
“O Plano de Comunicação Publicitária, deverá ser apresentado com até 12 laudas, mas não menciona no edital o tipo de papel que esses textos deverão ser impressos. Qual a gramatura e tipo do papel. Será em papel offset 75 até 90g?” Resposta: O Plano de Comunicação Publicitária deverá ser impresso em papel offset 75g.  “O item 7.3.3 - Ideia Criativa. As 05 peças que podem ser apresentadas, devem ser impressas em que tipo de papel e qual a sua gramatura? O Edital estabelece apenas que os layouts sejam afixados sobre o papel cartão branco, gramatura entre 180 a 500 g/m2. Perguntamos: Os 05 layouts podem ser impressos em qualquer tipo de papel? Sejam eles off-set, couchê, gloss, fotográfico, etc?” Resposta: As licitantes poderão escolher livremente os papeis para impressão das peças que representam a ideia criativa, desde que estes não danifiquem o envelope e/ou possibilitem a identificação da licitante antes da abertura do envelope B.  “Aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado?” Resposta: Sim, por período igual ao inicialmente ajustado.  “Aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, em relação ao valor original da cessão desses direitos, na reutilização das peças por período igual ao inicialmente ajustado?” Resposta: Sim, por período igual ao inicialmente ajustado.   Empresa: Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal - SINAPRO-DF 
 “(...) Consta do subitem 4.1.6 consta que no Envelope “f” deverá ser colocado o CREDENCIMENTO, ou seja, os documentos constantes do item 6 do Edital, e do subitem 5.4.6 consta que no Envelope “f” deverão ser colocados “os documentos descritos no item 7” do referido Edital, quando o item 7 refere-se à PROPOSTA TÉCNICA. O que prevalece, o disposto no subitem 4.1.6 ou no subitem 5.4.6 do Edital?” Resposta: No item 5.4.6 do Edital – Conteúdo do Envelope F, onde se lê: o invólucro F deverá conter os documentos descritos no item 7 leia-se: o invólucro F deverá conter os documentos descritos no item 6.  “Tendo em vista o que dispõe o §2º do artigo 9º da Lei 12.232/10, que afasta a inserção dos exemplos de peças referentes à ideia criativa na proposta identificada, o que deve prevalecer: o item 5.4.2 ou o §2º do artigo 9º da Lei 12.232/10?” Resposta: No item 5.4.2 do Edital, onde se lê: o invólucro B terá o mesmo conteúdo do Envelope A, com a identificação da licitante no Plano de Comunicação Publicitária, composto pelo Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia leia –se: o invólucro B terá o mesmo conteúdo do Envelope A, com a identificação da licitante no Plano de Comunicação Publicitária, composto pelo Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária e Estratégia de Mídia.  “No subitem 8.6.4 encontra-se fixado como prazo de validade da Proposta de Preços, 60 dias. Já no item 8.8, o mesmo prazo é de 120 dias. O que deve prevalecer?” Resposta: No item 8.8 do edital, onde se lê: a proposta de preços deverá permanecer válida e em condições de aceitação por um período mínimo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua abertura, e a ausência deste 
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prazo na proposta(s) implica em concordância tácita. Findo este prazo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos leia-se: a proposta de preços deverá permanecer válida e em condições de aceitação por um período mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua abertura, e a ausência deste prazo na proposta(s) implica em concordância tácita. Findo este prazo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos   “Para os fins do Edital, o que a Comissão Permanente de Licitação do SENAC/DF entende por “atividades típicas e exclusivas da propaganda”? Resposta: Neste certame, deverão ser consideradas atividades típicas e exclusivas da propaganda: 1. Estudo, planejamento, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários aos veículos e outros meios de divulgação; 2. Assessorar e apoiar na execução de ações de publicidade, promoção e divulgação digital; 3. Planejar, conceber, criar ações para comunicação e posterior desenvolvimento, implementação, animação, disponibilização, produção e veiculação do material aprovado; 4. Planejar e desenvolver ações promocionais para divulgação de produtos e projetos do SENAC/DF; 5. Elaborar de Relatórios de Campanhas de Comunicação e Ações Promocionais, em formato de apresentação; 6. Criar e desenvolver formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias; 7. Fazer o controle das inserções publicitárias; 8. Intermediar a produção de peças de comunicação para ações de endomarketing; 9. Intermediar a produção de peças de comunicação para ações de patrocínio e participação em eventos; 10. Promover o desenvolvimento de estratégias de comunicação publicitária nas redes sociais que facilitem o contato do SENAC com o público-alvo; 11. Produção de Audiovisuais e impressos.  “No item 17, ao tratar “DO PAGAMENTO”, o Edital não dispõe sobre a forma de apresentação da documentação fiscal emitida por fornecedores e veículos contra o SENAC, para adiantamento de numerário destinado ao pagamento dos mesmos através da Contratada. A fim de evitar eventuais problemas decorrentes do atraso de pagamento com multas, juros e até mesmo corte de crédito, a forma e prazo para apresentação da documentação mencionada, a Comissão poderia esclarecer qual seria a forma de apresentação dos documentos fiscais pelos fornecedores e veículos?” Resposta: Os documentos poderão ser apresentados de forma digital ou impressa. Os referidos documentos são: Notas Fiscais, Pedidos de Produção, Pedidos de Inserção, Checking de Mídia e Checking de Produção conforme o caso. As demais exigências estão explicitadas nos itens 17.2 a 17.8 do edital.  “Em relação ao Anexo VI – Minuta de Contrato, no item 8.1, alínea “a”, a limitação fixada na quarta linha, “1% do valor global estimado” está correta? Ou deve prevalecer a limitação de 1,5% que consta do subitem 8.1.2? Resposta: Deverá prevalecer o percentual de 1,5%, desta forma na alínea “a” do item 8.1 do Anexo VI – Minuta de Contrato, onde se lê: “o percetual de 1 % do valor global estimado;”, leia –se “o percentual de 1,5% do valor global estimado”;  Empresa: Radiola  “As peças de repertório deverão ser acompanhadas de documento assinado pelo anunciante com reconhecimento de firma. Em diversos certames esta exigência foi dispensada por ser enquadrada em mera formalidade. Tal medida, visa conferir economicidade de recursos e agilidade de processo para os licitantes. Desta forma, gostaríamos de perguntar se é possível apresentar as documentações sem as assinaturas e seus reconhecimentos de firma” Resposta: Em atenção à solicitação da licitante, será aceito os documentos relativos às peças do repertório, indicando onde e quando a peça foi veiculada sem as respectivas assinaturas e reconhecimentos de firma. Caso entenda ser necessário, a Comissão Permanente de Licitação poderá conduzir diligência para sanar eventuais dúvidas quando às peças que fazem parte do repertório das licitantes.  “Dentre as peças anexas ao relato de soluções é possível incluir um videocase relativo à ação em questão?” Resposta: Sim.  “Para a apresentação de ações de internet via CD, DVD e/ou Pen Drive, é preciso incluir arquivos de instruções para a correta visualização. Arquivos de instruções podem constar das pastas de ações de internet?” Resposta: Os arquivos podem constar desde que estes não danifiquem o envelope e/ou possibilitem a identificação da licitante antes da abertura do envelope B.  
Informamos ainda a alteração do item 10.1 do edital onde se lê: “10.1 Para julgamento da licitação, 

baseada no critério de técnica e preço, a avaliação das propostas técnicas será feita por subcomissão técnica, cujos 
membros serão nomeados por portaria específica do representante legal do SENAC-DF, e que será constituída por, pelo 
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menos, 3 (três) membros da Assessoria de Comunicação e Marketing – ACM.”, leia – se “10.1 Para julgamento da 
licitação, baseada no critério de técnica e preço, a avaliação das propostas técnicas será feita por subcomissão técnica, 
cujos membros serão nomeados pelo representante legal do SENAC-DF, e que será constituída por, pelo menos, 3 
(três) membros.” 

 
 

Comissão Permanente de Licitação 


