
MUNICÍPIO DE TIMBÓ - CENTRAL DE LICITAÇÕES 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 58/2019 PMT 

ESCLARECIMENTOS 
 

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E O CONTROLE DE CAMPANHAS 
PUBLICITÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NO CAPUT DO ARTIGO 2 E EM SEU §1º DA 
LEI N.º 12.232/2010, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO E 
DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ, NOS TERMOS REGIDOS PELO 
PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS 
 

 
1 - Em resposta ao questionamento recebido, esclarecemos: 
 
Referente a quantidade de páginas, o edital não especifica a quantidade limite nas propostas técnica 
alusiva as alíneas C e D do item 7.2.1. Mesmo que o edital não tenha essa previsão e não havendo 
obrigação na legislação em limitar a quantidade de páginas, existe um limitador físico, que é o 
envelope padrão entregue a todas as participantes da licitação deste objeto. 
 
E ainda: 
 
1 – Na página 7 do Edital no item 7.2.1 C ideia criativa, não menciona a quantidade de páginas e nem 
se pode layout. 
A - Qual a quantidade de páginas permitidas? 
Resposta: Não há limite de páginas para ideia criativa, devendo-se respeitar os limites do caput do 
item 7.2.1, no que tange ao tipo de folha e escrita, bem como o limite físico do envelope e as 
ideias/proposições constantes da "estratégia de comunicação publicitária". 
 
B - Como exemplo de peças podemos usar layout? 
Resposta: Sim, desde que respeitado o tamanho da folha e demais requisitos exigidos no caput do 
item 7.2.1. 
 
C - Podemos usar “monstro”? 
Resposta: Não, as artes (layouts) devem ser impressas em folha A4, o que pode ser usado são 
mockups, mas sempre respeitado o tamanho da folha e demais requisitos exigidos no caput do item 
7.2.1. 
 
2 – Na página 7 do Edital no item 7.2.1 D estratégia de mídia e não mídia: 
A - Qual o número de páginas permitidas? 
Resposta: Não há limite de páginas para estratégia de mídia e não mídia, devendo-se respeitar os 
limites do caput do item 7.2.1, no que tange ao tipo de folha, etc., bem como o limite físico do 
envelope e as ideias/proposições constantes da "estratégia de comunicação publicitária". 
 
B - Caso usemos tabelas e gráficos podemos considerar como anexo? ou farão parte do limite de 
páginas estabelecidas? 
Resposta: Como não há limitador objetivo de folhas, podem ser usadas tabelas e gráficos, 
independente de anexos, desde que se respeite os demais limites constantes do caput do item 7.2.1, 
alusivos ao tipo de papel, tamanho, etc, bem como o limite físico do envelope e as ideias/proposições 
constantes da "estratégia de comunicação publicitária". 
 
3 – Usaremos a tabela SINAPRO 41 conforme anexo VII , devemos considerar algum desconto? 
Resposta: Sim, limitado a 30% conforme item 8.1.1, "a" do edital. 
 
4 – Valor de produção consideraremos os honorários de 15%? 



Resposta: verificar item 8, em especial item 8.7.2, onde estabelece que os honorários serão entre 5% 
a 15%. 
 
5 – Valor de veiculação consideramos valor tabela? Não aplicamos descontos?  
Resposta: verificar item 8 do edital, deve ser aplicado desconto de 20% conforme alínea "c" do item 
8.1.1 do edital. 
  
2 - Com relação ao questionamento recebido, esclarecemos: 
 
Nos termos do item 20.13 do Edital licitatório em referência, vimos por meio desta, questionar a V.S.ª 
acerca da interpretação dos seguintes temas, na forma que segue: 
 
Item 7.3.1.1 letra “e” página 8 “CAPACIDADE DE ATENDIMENTO” – 
 
e) Neste item serão apresentados os documentos que comprovem o vínculo empregatício dos 
profissionais quantificados no item 7.3.1.1-a, com a cópia dos mesmos no livro de registros da 
empresa, acompanhada pela GFIP gerada pelo sistema do Governo Federal com dados dos 
Ministérios da Fazenda e do Trabalho e Emprego, devendo a emissão ser referente ao mês anterior à 
data da abertura do certame. 
 
Os profissionais solicitados pelo item acima devem ser única exclusivamente funcionários de carteira 
assinada da agencia ou sócios? ou podem ser profissionais que prestam serviços como pessoa 
jurídica (CNPJ)ou autônomo (CPF) por meio de contrato de prestação de serviços? 
 

Resposta: É entendido que não podemos exigir apenas vínculo empregatício, sendo que, o edital 
prevê no item 4.1 alínea e.1 demais formas de contratação possíveis. 
 
e.1) A comprovação do vínculo, a que se refere o item “e”, poderá ser feita mediante a apresentação 
de contrato social, no caso de sócio, administrador ou diretor, ou por ficha de emprego acompanhado 
da carteira de trabalho, no caso de funcionário, ou ainda, mediante qualquer meio de prova que 
demonstre o vínculo do profissional com a empresa proponente.   
 
Portanto, fica esclarecido que a demonstração do vínculo não é só o celetista e/ou societário, como 
também mediante contrato de prestação de serviço com vinculo.  
O que é vedado, neste caso, é a contratação de outra empresa para atender a demanda de 
atendimento, o que é caracterizado como consórcio e vedado pelo edital. 
 
3 - Em resposta ao questionamento recebido, esclarecemos: 
 
É entendido que não podemos exigir apenas vínculo empregatício, sendo que, o edital prevê no item 
4.1 alínea e.1 demais formas de contratação possíveis. 
 
e.1) A comprovação do vínculo, a que se refere o item “e”, poderá ser feita mediante a apresentação 
de contrato social, no caso de sócio, administrador ou diretor, ou por ficha de emprego acompanhado 
da carteira de trabalho, no caso de funcionário, ou ainda, mediante qualquer meio de prova que 
demonstre o vínculo do profissional com a empresa proponente.   
 
Portanto, fica esclarecido que a demonstração do vínculo não é só o celetista e/ou societário, como 
também mediante contrato de prestação de serviço com vinculo.  
 
O que é vedado, neste caso, é a contratação de outra empresa para atender a demanda de 
atendimento, o que é caracterizado como consórcio e vedado pelo edital. 
  
4 - Em resposta ao questionamento recebido, esclarecemos: 



 
1. Item 7 não especifica algumas regras, as quais gostaríamos de elucidar: 
  
a. Quais são as margens a serem respeitadas na apresentação do Plano de Comunicação 
(quesitos Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não-
Mídia? Resposta: O edital não determina nenhuma formatação específica, para o mesmo pode ser 
usado a norma ABNT, sempre respeitando o tamanho padrão de folha A4 (21x29,7cm). 
b. O texto deve ser corrido ou será permitido que se comece cada quesito numa nova 
página? Resposta: Fica a critério da empresa participante. Não existe limitação mínima e máxima de 
páginas por tema, desde que se respeita a quantidade máxima de páginas nos itens raciocínio básico 
(três folhas) e estratégia de comunicação (cinco páginas), e no que tange a ideia criativa e estratégia 
de mídia e não-mídia, a limitação física do envelope, no caso o envelope padrão entregue pela 
prefeitura de Timbó a todos os participantes do certame. 
c. As páginas deverão ser numeradas? Se sim, onde deverá ser incluída a numeração, com 
qual fonte e tamanho? Resposta: Não há a necessidade de numeração das páginas, elas serão 
encadernadas de acordo com o recebimento. Quanto ao tamanho de fonte de todo o edital está 
descrito no item 7.2.1. 
d. Os exemplos de peças deverão ser apresentados na forma de layout ou na forma de 
texto? Resposta: A apresentação das peças devem ser em forma de layout, devidamente 
apresentados e defendidos, conforme previsto no edital, item 7.2.1 alínea a, b, c e d. 
e. Os exemplos de peças deverão ser numerados também? Resposta: Não há a necessidade 
de numeração das peças, apenas especificando um título (nomeando o que se trata a peça) para que 
os avaliadores possam julgar, de acordo com a defesa apresentada em resposta ao item 7.2.1 do 
edital 
f. Qual o limite de peças a serem apresentadas nos exemplos da Ideia Criativa? Resposta: Não 
há limite de quantidade de peças, o limitador é a verba destinada para o briefing, e dentro desta verba 
devem estar todas as peças, produção e veiculação da campanha. 
g. Qual o limite de páginas determinado para a Ideia Criativa? Resposta:  O edital não 
especifica a quantidade limite nas propostas técnica alusiva as alíneas C e D do item 7.2.1. Mesmo 
que o edital não tenha essa previsão e não havendo obrigação na legislação em limitar a quantidade 
de páginas, existe um limitador físico, que é o envelope padrão entregue a todas as participantes da 
licitação deste objeto.  
h. Qual o limite de páginas determinado para a Estratégia de Mídia e Não-Mídia?  Resposta: 
Não há limite de páginas para estratégia de mídia e não mídia, devendo-se respeitar os limites do 
caput do item 7.2.1, no que tange ao tipo de folha, etc., bem como o limite físico do envelope e as 
ideias/proposições constantes da "estratégia de comunicação publicitária". 
i. Poderemos apresentar mais peças na Estratégia de Mídia e Não-Mídia, além das que 
apresentarmos nos exemplos de peças da Ideia Criativa? Resposta: As peças devem constar apenas 
na resposta da alínea C, seguindo ao que é proposto na alínea B do item 7.2.1. Na estratégia de 
mídia deve constar o plano de mídia (veiculação, produção e criação) das peças.  
j. Se o Plano de Comunicação tiver as páginas numeradas, os anexos da Estratégia de Mídia e 
Não-Mídia deverão ser numerados também? Resposta: Não há a necessidade de numeração das 
páginas e das peças, apenas especificação nas peças propostas (Ex: folder / outdoor/...). 
  
2. No item 1.5, o texto diz que os serviços “...estarão sujeitos a aprovação do S...”.  O que seria 
esse “S”, ou a frase carece de retificação?  
Resposta: Considerar apenas até a palavra APROVAÇÃO.  OU ...estarão sujeitos a aprovação do 
Solicitante. 
  
3. Existe definição de margens para o item 7.3, ou seja, para o envelope 2, no que se refere aos 
subitens 7.3.1.1 e 7.3.1.2?  
Resposta:  O edital não determina nenhuma formatação específica, para o mesmo pode ser usado a 
norma ABNT, sempre respeitando o tamanho padrão de folha A4 (21x29,7cm).   
  



4. No item 7.3.1.1, na Obs. iii, o edital cita que não serão aceitos anexos especiais nas alíneas 
‘a’ até ‘f’. Ocorre que o item 7.3.1.1 somente tem as alíneas ‘a’ até ‘e’. Trata-se de um equívoco de 
digitação ou falta mesmo uma alínea neste item?  
Resposta: trata-se de erro de digitação! não há alínea no item 7.3.1.1 além da "e" 
  
5. No item 7.3.1.1, na alínea ‘e’, o edital determina a apresentação dos profissionais “LIVRO DE 
REGISTROS DA EMPRESA” acompanhado da GFIP. Ocorre que desde o advento do eSocial, as 
empresas não têm mais o citado LIVRO DE REGISTROS. Somente a apresentação da GFIP supre 
esta solicitação? Qual seria a orientação neste caso?  
Resposta: será admitida toda e qualquer prova em direito admitida, que demonstre que o profissional 
tem vínculo com a empresa, fazendo parte de seu quadro, conforme estabelece o anexo I item 4.1 
alínea e.1) do edital onde:  "e.1) A comprovação do vínculo, a que se refere o item “e”, poderá ser 
feita mediante a apresentação de contrato social, no caso de sócio, administrador ou diretor, ou por 
ficha de emprego acompanhado da carteira de trabalho, no caso de funcionário, ou ainda, mediante 
qualquer meio de prova que demonstre o vínculo do profissional com a empresa proponente. " 
 
6. Será permitida a apresentação de profissionais contratados pelo sistema de PJ, desde que 
seja apresentado o contrato firmado com a licitante?  
Resposta: é entendido que não podemos exigir apenas vínculo empregatício, sendo que, o edital 
prevê no item 4.1 alínea e.1 demais formas de contratação possíveis. 
e.1) A comprovação do vínculo, a que se refere o item “e”, poderá ser feita mediante a apresentação 
de contrato social, no caso de sócio, administrador ou diretor, ou por ficha de emprego acompanhado 
da carteira de trabalho, no caso de funcionário, ou ainda, mediante qualquer meio de prova que 
demonstre o vínculo do profissional com a empresa proponente.   
 
Portanto, fica esclarecido que a demonstração do vínculo não é só o celetista e/ou societário, como 
também mediante contrato de prestação de serviço com vinculo.  
O que é vedado, neste caso, é a contratação de outra empresa para atender a demanda de 
atendimento, o que é caracterizado como consórcio e vedado pelo edital. 
 
7. No briefing, no item 2, as licitantes deverão criar a campanha simulada com base na 
30a Festa do Imigrante, que acontecerá em 2020.  No texto, no entanto, há informações 
contraditórias, pois fala da “30a Festa do Imigrante 2019”. Seria um erro de digitação?  
Resposta: Apenas um erro de digitação, a 30ª FESTA DO IMIGRANTE acontecerá em outubro de 
2020. 
 
Permanecem inalteradas as demais condições. 

 
 

Sócrates Prado de Oliveira 
Assessor Institucional de Comunicação Social 

 


