
Esclarecimento 02 à Concorrência 03/2012 
 

Conforme falamos ao telefone, solicito alguns esclarecimentos em relação ao edital da 
Concorrência Pública Nº 03/2012 em relação aos seguintes ítens: 
 
7.2.1.4 - Estratégia de Mídia - constituída de: Texto com até 03 (três) laudas 
escritas (sem contar as artes) em que, de acordo com as informações do 
Briefing, demonstrará capacidade para atingir os públicos prioritários da 
campanha - permitida a inclusão de tabelas, que não serão computadas no 
total de laudas mencionado no Plano de Comunicação; 
 
Dúvida: 
 
1 - É necessário apresentar os preços de veiculação conforme tabela de preços dos 
veículos de comunicação? 
  
Sim, conforme o inciso IV do art. 7º da Lei nº  12.232/2010: "Art. 7º - (...) IV -  
estratégia de mídia e não mídia, em que o proponente explicitará e justificará a 
estratégia e as táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação 
publicitária por ela sugerida e em função da verba disponível indicada no instrumento 
convocatório, apresentada sob a forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e por 
quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas 
respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação." 
(grifo nosso)  
  
A Comissão entende que os preços de veiculação devem ser apresentados conforme 
tabela de preços dos veículos de comunicação. 
  
    
2 - Acreditamos que neste momento não seria necessária a negociação de preços junto 
aos veículos de comunicação, uma vez que as licitantes não tem contrato estabelecido 
com a Câmara Municipal de Pará de Minas para realizar contatos e negociações em 
nome da Câmara com qualquer empresa terceira, correto? 
  
Não está correto. Ver item 7.5.2 do edital: "7.5.2 - Proposta de política de negociação 
com os veículos de divulgação com no máximo 03 (três) laudas." 
  
 
9.4 - Qualificação técnica 
 
c) declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIII do 
art. 7º da CF, na forma do art. 27, inciso V, da Lei 8666/93, conforme modelo 
previsto no Anexo III; 
 
d) Declaração da própria empresa que não existe em seu quadro de 
empregados servidores públicos da contratante exercendo funções de 
gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III , 
da Lei 8.666/93, conforme modelo previsto no Anexo III; 
 



Dúvida: 
 

Nas letras "c" e "d" do item 9.4, são solicitadas duas declarações, uma para cada letra, 
conforme modelo previsto no Anexo III. Porém, o anexo III trata-se da Minuta de 
Contrato. Gostaria de solicitar os modelos para emissão das declarações solicitadas em 
cada ítem, conforme modelo que será aceito pela Câmara Municipal de Pará de Minas. 

Seguem os modelos das duas declarações solicitadas. 


