
 

 

 
 

 

Tomada de Preços nº 01/2016 
 

Questionamentos 
 

1) Eu entendo que há o risco de existir confusão, dado que algumas agências 
certamente trabalharão com o valor de R$ 480 mil. Peço, então, uma orientação 
clara: devo trabalhar com a verba de R$ 150 mil? 
 
Resposta: Esclarecemos que o valor de R$ 480 mil é destinado a todos os 
projetos realizados pela agência de publicidade ao longo do ano. Para a 
campanha do Dia do Economista, reafirmamos que a verba prevista é de R$ 
150 mil, conforme despesas executadas nos últimos exercícios. Contudo, 
recebemos de um licitante uma ressalva sobre o fato de que no exercício da 
licitação os valores de MÍDIA são os de tabela cheia. Então, nenhum desconto 
poderá ser aplicado. Portanto, quando o Conselho comunica que gastou R$ 
150.000,00 no último ano, estamos considerando descontos obtidos em torno 
de 50% das tabelas dos veículos. Como na licitação, no modelo previsto pela 
12.232/2010, não poderão ser incluídos os descontos, decidimos que para a 
execução do briefing todas as agências deverão utilizar a verba de R$ 300 
mil. 
 
 

2) Sobre a apresentação em caderno único do Plano de Comunicação Publicitária 
(item 3.1.2.4), como devemos encaderná-lo (espiral, capa e contracapa)?  
 
Resposta: O material deverá ser entregue com capa e contracapa branca, em 
caderno único e com espiral na cor preta colocada à esquerda. 
 
 

3) Os exemplos de peças (item 4.1.1.3.1) devem ser apresentados soltos no 
envelope ou como parte integrante do caderno a que se refere?  
 
Resposta: Soltos no envelope. 
 
Os exemplos de peças podem ser impressos em qualquer formato? As folhas 
impressas podem ser dobradas?  
 
Resposta: Em formato compatível com o invólucro fornecido pelo Cofecon. 
Sim, as peças podem ser dobradas. 
  

4) Qual o valor que devemos considerar para a execução do briefing proposto? 
 
Resposta: R$ 300 mil. 
 

5) Qual o período da campanha que devemos considerar para execução do 
briefing proposto?  
 
Resposta: O mês de agosto. 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

6) Compulsando o edital da Tomada de Preços nº 01/2016, não encontramos 
inscrição sobre a obrigatoriedade de se cadastrar junto ao COFECON, para a 
emissão do CRC - Certificado de Registro Cadastral, conforme determina a Lei 
nº 8.666, toda a licitação na modalidade Tomada de Preços, a licitante deve 
ser cadastrada junto ao órgão. 
Gostaria de saber se existe a obrigatoriedade do cadastro prévio junto ao 
COFECON. 

  

Resposta: Segundo as orientações do TCU, o Licitante interessado em 
participar de licitações públicas não está obrigado a fazer registro cadastral no 
órgão ou entidade que realiza procedimentos licitatórios. Porém, o certificado 
de registro cadastral pode substituir os documentos de habilitação quanto às 
informações disponibilizadas em sistema informatizado. 
Por fim, informo que o Poder Executivo Federal possui sistema cadastral 
próprio, denominado Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
(Sicaf), mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços 
Gerais (Sisg), nos termos do Decreto nº 1.094/1994, do Decreto nº 3.722/2001, 
alterado pelo Decreto n° 4.485/2002. Sicaf é sistema automatizado de 
informações. Fornecedores cadastram-se com a finalidade de fornecer bens, 
executar obras ou prestar serviços para órgãos da Administração Pública. 

 
 

7) Modalidade "Tomada de Preços, Técnica e Preço". O nosso entendimento 
jurídico sobre esta modalidade é que o estimado se dá dentro dos valores 
permitidos para a modalidade que é R$ 650.000,00. Porém, o rito para 
contratação de serviços publicitários exigidos pela lei 12.232/2010 divergem 
das etapas determinadas pela modalidade "Tomada de Preços". Devido à estas 
divergências acreditamos que a modalidade deveria ser "Concorrência, Melhor 
Técnica" conforme modelo padronizado pela SECOM para a lei supracitada. 
Principais motivos:  
 
7.1) As divergências ficam ainda mais evidentes quando entendemos que na 
"Tomada de Preços" a análise documental (habilitação jurídica, fiscal, etc) das 
empresas candidatas acontece antes da análise das propostas técnicas e de 
preços. Sendo que na 12.232/2010, o invólucro 5, de Documentação, só é 
apresentado ao final do processo quando as empresas finalistas passam pelos 
critérios técnicos mínimos para permanecer no certame. 
 
7.2) Conforme item 11.4 do Edital, item f), fica ainda evidente que a Modalidade 
será "Melhor Técnica" já que a empresa mais bem classificada na Técnica terá 
que aderir ao Menor Preço (entre os concorrentes). Sendo assim, no nosso 
entendimento, não faz sentido pontuar a proposta de preços pois não haverá o 
julgamento com pesos entre técnica e preço.  Então, as empresas apenas terão 
que respeitar os limites, ou seja, não sugerir descontos ou honorários descritos 



 

 

 
 

 

no Edital. Inclusive, caso desejem manter a valoração (pontos para a proposta 
de preços) é preciso rever os cálculos pois, o máximo está chegando a 105 
pontos e não a 100 pontos. 
 
Resposta:  
7.1) verifica-se que a licitação para contratar empresa para prestar serviço de 
publicidade e marketing tem um valor estimado de R$ 480 mil. Desse modo, a 
modalidade a ser utilizada seja a Tomada de Preços, já que o limite máximo do 
valor a ser despendido é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
reais). 
Conforme o item 6.1 do Edital “Os documentos de habilitação serão 
apresentados apenas pelos licitantes classificados no julgamento final das 
propostas, nos termos do Art. 6º, inciso I, c/c o art. 11, § 4º, inciso XI, da Lei 
12.232 de 2010”. 
 
7.2) Conforme item 8 do edital, item 8.4.2 “A Proposta de Preços que obtiver o 
maior somatório das notas será considerada como a de menor preço”, ou seja, 
a prática da Valoração definirá a proposta vencedora. Entendemos que não há 
necessidade de rever os cálculos pois não há no edital item que limite a maior 
pontuação possível a ser obtida para Proposta de Preço. A única limitação do 
edital é referente à nota mínima para julgamento da Proposta Técnica, 
conforme item 7.4. 
 

8) Os exemplos de peças que comporão o Invólucro 1 poderão ser entregues em 
A3 ou A4 seguindo a gramatura estipulado para o caderno? Podem ser inclusos 
nessas peças acabamentos especiais (cortes, verniz, entre outros)? 
 
Resposta: Sim, não há qualquer objeção no edital. 
 

9) O item 4.1.3 Repertório, subitem 4.1.3.3 refere-se à preservação do formato de 
entrega das peças gráficas. Se eletrônicas devem ser apresentadas em 
DVD/CD e se gráficas que preservem suas dimensões originais e sua leitura. 
No entanto, gostaríamos de sugerir que ao incluir no processo peças originais 
perderemos com certeza portifólio arquivado na empresa. Bastaria apenas a 
reprodução desta peça em um formato A4, contendo ao lado apenas as 
informações solicitadas no edital ou podemos incluir os arquivos digitais em um 
CD mesmo que as peças não tenham sido eletrônicas? 
 
Resposta: O edital determina, no item 4.1.3.3, que as peças gráficas devem 
ser apresentadas em proporções que preservem suas dimensões originais e 
sua leitura. Não é necessário fornecer o arquivo original. Se a peça é gráfica, 
basta reprodução em formato A4, contendo ao lado “uma ficha técnica com a 
indicação sucinta do problema que cada peça se propôs a resolver e a 
identificação da licitante, título, data de produção, período de 
veiculação/distribuição/exibição/exposição e menção de pelo menos um 
veículo/espaço que a divulgou/exibiu/expôs”, conforme determina o item 
4.1.3.2 do edital. 
 



 

 

 
 

 

10) O item 4.2 menciona que o  Plano de Comunicação Publicitária está limitado a 
8 páginas. É certo entender que Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação 
e Estratégia de Mídia e não Mídia devem estar neste limite de páginas ficando 
fora desta contagem apenas a Ideia Criativa que inclui: a Relação de Peças 
sugeridas corporificadas e não corporificadas, como também, as 10 peças 
soltas da Ideia Criativa? 
 
Resposta: Sim, conforme especificado no item 4.1.1.3 do edital. 
 

11) Sobre a apresentação do Balanço Patrimonial como somos uma EIRELI, 
empresa de apenas um proprietário (sem sociedade), podemos entender que 
nosso padrão seria conforme item 6.1.4, subitem b.2, "sociedade em geral"? 
 
Resposta: Sim. 
 

12) Em qual dia foi publicado em diário oficial os nomes das pessoas que comporão 
a Subcomissão Técnica? 
 
Resposta: DOU, seção 03, nº 69, 12 de abril de 2016.  
 

13) O item 17.1.2 se refere a "quando o pagamento de cada uma das faturas de 
veiculação, a contratada repassará ao COFECON, sob a forma de desconto, 
1/4 do valor correspondente ao desconto de agência a que se faz jus, calculado 
sobre o valor acertado para cada veiculação". Porém, conforme orientação do 
CENP esse "desconto"só se dará para conta acima de R$ 25 milhões ao ano. 
Que não é o caso do COFECON. De acordo com a legislação em verbas como 
a do COFECON, a remuneração deverá ser a integral de 20% sob a veiculação. 
Considerando que a agência contratada deverá ter a certificação do CENP e 
manter as condições de habilitação do Edital durante toda a vigência do 
contrato deverá seguir o padrão estabelecido conforme link: 
http://www.cenp.com.br/documentos/normaspadrao/ 
 
Resposta: Verificamos que a agência tem razão, esta regra não se aplica ao 
Cofecon. Portanto a cláusula foi retirada do edital. 
 

14) A impugnação conforme os itens 13.1 e 13.2 só poderá ser realizada 
presencialmente no COFECON ou podemos enviar por email? 
 
Resposta: Qualquer pedido de impugnação poderá ser enviado por e-mail ou 
por correspondência. 
 

15) Conforme esclarecimento publicado esta semana identificamos que a verba a 
ser utilizada no exercício será de R$ 150.000,00. O que o Conselho pode ter 
se esquecido é que no exercício da licitação os valores de MÍDIA são os de 
tabela cheia. Então, nenhum desconto poderá ser aplicado. Portanto, quando 
o Conselho comunica que gastou R$ 150.000,00 no último ano, entendemos 
que esse valor inclui descontos que normalmente estão em torno de 50% a 
80% das tabelas dos veículos. Como na licitação, no modelo previsto pela 



 

 

 
 

 

12.232/2010 não podemos incluir descontos será impossível atender de forma 
nacional o plano de mídia neste valor. Portanto, sugerimos a revisão deste valor 
apenas para o exercício da licitação. 
 
Resposta: Compreendemos a situação colocada pela agência e alteramos o 
valor de R$ 150 mil para R$ 300 mil apenas para o exercício da licitação. 
 

16) Também, no exercício do Dia do Economista, não ficou claro qual será o 
período de duração da Campanha. Por meio desta verba devemos pensar em 
apenas uma semana (máximo)? Outra questão, deverão ser inclusos preços 
de produção e mídia, ficando fora do exercício os custos internos de agência? 
 
Resposta: A campanha deve considerar ações na semana do Dia do 
Economista e também durante o mês. Lembramos que o Cofecon dispõe de 
mídias próprias que podem ser utilizadas na simulação da campanha. São elas:  
Facebook (Cofecon Economia): https://www.facebook.com/cofeconeconomia 
Facebook (Quero ser economista): 
https://www.facebook.com/querosereconomista 
Twitter: https://twitter.com/cofeconeconomia 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFe-Ax_n_mUJSx6Xng8y0WA 
 

17) Quais são os recursos próprios de comunicação do Conselho que podemos 
utilizar na Campanha/Exercício? 
 
Resposta: A verba estimada é de R$ 300 mil. 
 

18) No anexo 1, briefing, item 6, fala-se sobre Publicidade Legal. Não entendemos 
a razão desta exposição. Vocês poderiam esclarecer melhor? 
 
Resposta: Trata-se apenas de esclarecimento. Não deverão ser consideradas 
ações de Publicidade Legal para Elaboração do Plano de Mídia e Não Mídia. 
  

19) O item 4.1.2 Capacidade de Atendimento fala que a apresentação deve ser em 
forma de textos. Pergunta-se: nos itens capacidade de atendimento, case é 
repertório podemos usar imagens, quadros, gráficos, etc afim de ilustrar e 
enriquecer a apresentação? 
 
Resposta: Conforme o item 4.1.2 do edital, a Capacidade de Atendimento 
deverá ser apresentada apenas em formato de textos. 
As imagens devem ser apresentadas em Repertório. Conforme o item 4.1.3, o 
Repertório deverá ser apresentado “sob a forma de peças e respectivas fichas 
técnicas, de um conjunto de trabalhos, concebidos e 
veiculados/distribuídos/exibidos/expostos pela licitante”. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

20) Com relação ao anexo I do edital, “briefing”, pergunta-se: 
Quais as praças de abrangência da campanha? Devemos considerar somente 
Brasília ou os demais estados por se tratar de um Conselho Federal? 
 
Resposta: Trata-se de uma campanha nacional. Os demais estados devem 
ser considerados de acordo com a verba disponível. 

 
21) O item 4.1.1.4 a) e b), Estratégia de Mídia e não mídia possui limite de páginas 

para a apresentação dos textos? Se sim, qual o limite? 

 
Resposta: Conforme o item 4.2 do edital: “O texto pertinente ao Plano de 
Comunicação Publicitária está limitado a oito páginas, ressalvado que não 
serão computadas nesse limite as páginas utilizadas eventualmente apenas 
para separar 
os textos dos quesitos, a página com a relação prevista na alínea a do item 
4.1.1.3, os roteiros das peças de que trata a alínea b do item 4.1.1.3 e os textos, 
tabelas, gráficos e planilhas referentes às alíneas a e b do item 4.1.1.4.” 
Conforme o item 3.1.2.2,  a Proposta Técnica: Plano de Comunicação 
Publicitária – Via Não Identificada contempla Raciocínio Básico, Estratégia de 
Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia. 
 
 

 

22) O item 3.1.2.4, Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada, fala 
que o plano deve ser apresentado em caderno único. Pergunta-se:  
Como deve ser a apresentação desse caderno? Em folhas soltas, grampeado, 
com espiral preto? Pode ter folha branca de rosto na abertura do caderno? 
 
Resposta: O Plano deve ser apresentado em caderno único com espiral preto 
colocado à esquerda, com capa e contracapa brancas, além das 
especificações contidas no item 3.1.2.4: O Plano de Comunicação Publicitária 
– Via Não Identificada – deverá ser redigido em língua portuguesa salvo quanto 
a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas ou rasuras, 
e ser elaborado da seguinte forma: 

 em papel A4, branco; 
 com espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da 

borda; 
 sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes; 
 com textos justificados; 
 com espaçamento “simples” entre as linhas; 
 com texto em fonte “arial”, tamanho 12 pontos; 
 com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto 

inferior direito da página; 
 em caderno único; 
 sem identificação da licitante. 

 



 

 

 
 

 

23) O item 4.1.1.4.2 determina que “na simulação de que trata a alínea b do item 
4.1.1.4: c) devem ser desconsiderados os custos internos e os honorários sobre 
todos os serviços de fornecedores”. 
Na resposta 4) do questionamento, foi informado que a agência deveria 
“considerar os custos de diagramação e editoração”. Contudo, diagramação e 
editoração fazem parte dos serviços internos da agência. Pergunta-se: Os 
custos internos devem ou não ser desconsiderados? 
 
Resposta: Conforme determina o edital, devem ser desconsiderados os custos 
internos e os honorários sobre todos os serviços de fornecedores. O 
questionamento a que se refere foi feito em relação a revista Economistas. 
 

 
24) O item 3.1.2.4, Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada define 

que a proposta deve ser elaborada em papel A4, branco. O item  3.1.2.4.1 fala 
que “as especificações do subitem 3.1.2.4 aplicam-se, no que couber, ao 
subquesito Ideia Criativa”. O item 3.1.2.7 fala que “os exemplos de peças 
mencionados na alínea b do item 4.1.1.3.1, sem nenhuma identificação de sua 
autoria, devem ter formatos compatíveis com suas características e adequar-
se ao tamanho do Invólucro nº 1. 
O formato do envelope é 26X36cm. Pergunta-se: A agência pode apresentar 
as páginas com as peças da ideia criativa em formato A3 dobrado ao meio (pois 
assim se adequaria ao formato do invólucro). 
 
Resposta: sim.  

 

25) Qual a relação de veículos/meios próprios de comunicação do COFECON? 
Dessa relação, quais o COFECON possui contrato específico de 
produção/impressão? 
 
Resposta: Revista Economistas, site e redes sociais. A Revista Economistas 
possui contrato específico de impressão. 
 

 


