
Dados da Agência: 

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA 

CNPJ: 14.175.362/0001-28 

ALENCAR PEDRO TIEPO - Representante Legal – Sócio Proprietário 

CPF n. 526.579.659-20 - RG n. 1.855.231 

Endereço: Rua Borges de Medeiros, nº 897-E, sala 701, Edifício Comercial 
Vértice Office, Bairro Presidente Medici, Chapecó/SC, CEP 89.801-161 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1- Para a Agência participar do Processo Licitatório é necessário obter CRC no 

Município de Otacílio Costa/SC?  

 

2- O Edital determina que: 
A entrega dos envelopes de se dará até as 13h30min do dia 07 de julho de 

2022. Na hipótese de se verificar demora no recebimento dos Envelopes, às 

14h00min, horário limite marcado para a entrega dos Envelopes, serão 

distribuídas senhas aos representantes das licitantes presentes na referida 

Secretaria. 

Dessa forma, questiona-se: Qual o horário limite para entrega dos Envelopes, às 

13h30 ou as 14h? 

 

3- É permitida a quebra de páginas entre os quesitos Raciocínio Básico, Estratégia de 

Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia para fins 

de organização e melhor contabilização das páginas? 

 

4- O Edital possui duas determinações: 

Primeira: 

k) em caderno único, grampeado no canto superior esquerdo, sendo que, a 

última página deverá conter somente a tabela prevista no subitem 6.6 

alínea “b” deste edital; 

Segunda: 
3.1.2.6. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada, deverá 

ser descrito sob a forma de roteiros e textos e não poderá ter tabelas, 

gráficos, sombreados, destaques ou outros elementos. 

Dessa forma, questiona-se: O plano de comunicação publicitária PODE conter 

tabela, mas somente a prevista no item 6.6, isso? 

 

5- É correto afirmar que o Envelope n. 5 deverá ser entregue em data futura (ou seja, 

NÃO ser entregue no dia 07/07) somente pelos licitantes classificados? 

 

6- É permitido o uso de foto na Capacidade de Atendimento? 

 



 

7- É possível apresentar os vídeos, spots e ou jingles do Repertório e dos Relatos de 

Soluções de Problemas de Comunicação em CD – DVD? 

 

8- O Edital dispõe que: 

 
d) será disponibilizado no site do Município, no link em que poderá ser 

acessado o Edital, o modelo da tabela a ser preenchida (Anexo Único da 

Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada 

e da Proposta Técnica: Plano de Comunicação Publicitária – Via 

Identificada). 

 

Dessa forma, questiona-se: quando a Tabela será disponibilizada? 

 

 

9- Considerando que o Edital possui duas determinações: 
 

Primeira: 

6.2.3.Ideia criativa: Apresentação em, no máximo seis páginas de papel 

tamanho A4, de síntese da estratégia de comunicação publicitária expressa 

sob a forma de uma redução de mensagem, acompanhada de exemplos de 

peças que a corporifiquem objetivamente, descritas sob a forma de roteiros 

e textos, limitada a seis, sendo três por tipo de mídia e três por tipo de 

não mídia. Faz parte da ideia criativa a frase síntese (slogan) e as peças 

que a corporificam. 

 

Segunda: 

c) a tabela referida na alínea “b” deste item, não poderá ser alterada quanto 

a sua estrutura e nomenclatura de seus itens, e deverá ser preenchida 

apenas com números. 

 

Questiona-se: 

8.1- A campanha simulada de cada licitante LIMITA-SE a 06 peças, sendo 03 por 

tipo de mídia e 03 por não mídia ou tal limite somente é para a Ideia Criativa, 

podendo, na Estratégia de Mídia e Não Mídia ser apresentado mais peças? 

 

8.2- Caso a campanha se limite a 06 peças, os campos das peças não utilizados da 

tabela considerada como anexo único do Plano de Comunicação Publicitária não 

deverão ser preenchidos, mas as peças continuarão ali, certo? 

 

8.3- Caso o limite de 06 peças se aplique somente na IDEIA CRIATIVA, podendo, 

na Estratégia de Mídia e Não Mídia ser apresentado mais peças, TODAS as peças 

contidas na Tabela – Anexo Único, quais sejam, Televisão, Rádio, Jornal, Revista, 

Outdoor, Web DEVEM fazer parte da campanha simulada das licitantes? 

 

8.4- Considerando que o Edital determina que devem ser usadas 03 peças por mídia 

e 03 peças por não mídia e na Tabela – Anexo Único possui somente peças por tipo 

de mídia, é possível incluir peças de não mídia na Tabela, considerando que ali 

devem estar todas as peças usadas na campanha?  

 



8.5- Caso seja possível incluir peças na tabela, devem todas serem somadas no 

campo “Outros” ou podem ser adicionadas linhas para cada nova peça, 

especificando quais são as outras peças? 

 
 

 

10- Determina o Edital que: 
e) na formulação deste quesito – campanha simulada, as concorrentes 

deverão obrigatoriamente utilizar-se dos valores da Tabela Referencial de 

Preços vigente do SINAPRO/SC, aplicando desconto de no mínimo 20% 

(vinte por cento); 

 

Dessa forma, questiona-se: 

9.1- Para fins de observância ao princípio da isonomia entre os licitantes, 

recomenda-se fixar um percentual de desconto, caso contrário, o maio percentual 

dado poderá influenciar a Subcomissão em suas notas. Caso não seja definido 

percentual máximo pela Comissão, existe percentual máximo de desconto a ser 

concedido na simulação da campanha? 

9.2- Caso fique a critério de cada licitante o percentual a ser concedido no Plano de 

Comunicação Publicitária na campanha simulada, tal percentual deve ser o mesmo 

a ser concedido na Proposta de Preços? 

 

11-  O Edital dispõe que: 

 
11.1. A Administração Pública Municipal, durante o período de execução dos 

contratos decorrentes da presente Concorrência, pagará, pelos serviços 

efetivamente prestados, o máximo de 80 % valor constante da Tabela 

Referencial de Preços vigente do SINAPRO/SC, observados os descontos 

estabelecidos na Proposta de Preço. 

 

Já a Tabela Sinapro/SC, em seu item K-Disposições Gerais, define que: 
 

Serão considerados como preço irrisório e prática desleal os percentuais 

superiores a 30% concedidos a título de desconto aos clientes/anunciantes, 

sejam públicos ou privados. 

 

 

Sendo assim, tendo em vista que o Edital não define qual o percentual mínimo a ser 

pago pela Prefeitura à Agência vencedora, todavia, a Tabela SINAPRO/SC 

determina que desconto acima de 30% é considerado preço irrisório e prática 

desleal, é correto afirmar que o máximo de desconto a ser concedido no item 7.1.a) 

(desconto sobre os preços dos serviços previstos na Tabela Referencial vigente do 

SINAPRO/SC) pelas licitantes é o percentual de 30%? 

 

12-  Como fazemos para ter acesso aos questionamentos e respostas de outras 

empresas? 

 

13- Qual deve ser a duração da campanha simulada? 

 


