
ESCLARECIMENTO Nº 05 á Concorrência nº 03/2012. 

 Em seu item 7.2.1, o Edital pede que no Envelope 1 seja apresentado o plano 
de comunicação publicitária, “na forma de uma campanha simulada, com 
duração de 30 (trinta) dias”. Em nenhuma outra parte do texto o documento cita 
se devem ser apresentados os custos de produção e veiculação das peças da 
campanha. No item 7.2.1.3.1 o texto novamente indica que “a licitante deverá 
apresentar layout de campanha publicitária”. Ainda no item 7.1.3.4 – Estratégia 
de Mídia, o texto do edital não faz qualquer referência à apresentação dos 
custos da campanha. 

Pergunta: Os custos da campanha simulada devem ser apresentados ou não e 
de que forma, pois o edital em seu texto não faz qualquer referência a 
solicitação desses custos? 

 R.: Embora o edital não faça referência a custos da campanha simulada, a Lei 
nº 12.232/2012, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e 
contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados 
por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências  e que 
também rege o edital, em seu art. 7º, IV,  assim determina:   

 "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)  

Assim sendo, os custos da campanha simulada devem ser apresentados. 
Podem ser apresentados sob a forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e 
por quadro de resumo que identifiquem as peças a serem veiculadas ou 
distribuídas. 

 2)      Como o edital não faz qualquer referência à forma de encadernação do 
plano de comunicação publicitária no Envelope 1 - Não identificado, 
gostaríamos de saber de que forma ele deve ser apresentado. Se em páginas 
soltas, ou juntas com grampo, ou em caderno único com espiral, afim de que a 
forma de encadernação diferenciada não venha a representar uma 
identificação da Licitante. 

R.: Como o edital não faz referência à forma de encadernação do plano de 
comunicação publicitária, a escolha da forma de apresentação fica a critério da 
licitante, lembrando que o plano de comunicação publicitária constante do 
envelope 1 não poderá estar identificado e que o envelope não poderá conter 
marca ou identificação externa ou interna em seu conteúdo. É desejável, no 
entanto, que o plano de comunicação não esteja em folhas soltas. 


