
 

 
 

AVISO DE ESCLARECIMENTO n. 02 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 
 

 
A Comissão Permanente de Licitação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n° 8.666/93, após o 
recebimento de questionamentos, divulga as respostas a todos os interessados em 
participar do certame, que tem por objeto a execução de atividades de publicidade, 
previstos na Lei 12.232, de 29 de abril de 2010, conforme segue: 
 

Proposta Técnica: 

Questionamentos: 

 

Ref. ao item 4.4.   

4.4 A Proposta Técnica consiste na apresentação dos quesitos especificados, em laudas 

quantificadas adiante, cada uma contendo no máximo 25 linhas, com espaçamento de 2 cm 

nas margens esquerda e direita a partir da borda, em fonte Arial, corpo 12, com 

espaçamento entre linhas 1,5, com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, 

no canto inferior direito da página. Exceção para o item 2.3 (ANEXO VII), referente ao 

Portfólio, que deverá ser apresentado em anexo. 

Perguntas: 

1. Depois de cada item, por exemplo: entre o raciocínio básico e a estratégia de 

comunicação, podemos deixar linhas em branco, parágrafos ou recuos? Ou devemos 

quebrar a página em cada item? 

Resposta: Não será aceito linhas em branco, parágrafos ou recuos, deverá ser com 

quebra de página a cada novo quesito.  

2. Podemos grifar ou sublinhar palavras? 

Resposta: Não, somente será aceito em fonte Arial, corpo 12, conforme item 4.4. e 

anexo VIII do edital. Não será permitido realçar a tipografia das palavras 

ou utilização de negrito, sublinhamento, caracter itálico, caixa alta ou qualquer 

outro modo de destaque. 

3. O Portfólio será anexo? Ou ele será o conteúdo nº 03?  



 

 
 

Resposta: O Portfólio será conteúdo do envelope nº 03, conforme item 2.3 do Anexo 

VII.  

 

Ref. ao item 1.3.  

1.3 Idéia Criativa – Texto apresentado em formato A4, de até 3 (três) laudas, com 25 linhas, 

com espaçamento de 2 cm das margens esquerda e direita a partir da borda, com fonte Arial 

corpo 12, apresentando a resposta criativa da Licitante aos desafios e metas por ele 

explicitados na “Estratégia de Comunicação Publicitária”, contendo os temas e os conceitos 

a serem desenvolvidos pela campanha publicitária baseada no Briefing; acompanhado de 

esboços (layouts, textos, roteiros e storyboards) de peças da campanha para cada meio de 

divulgação nela proposto pela LICITANTE. As peças da campanha destinadas à mídia 

impressa ou outras apresentações deverão ser apresentadas em pranchas com no máximo 

42x30 cm (formato A3) e as peças eletrônicas em CD ou DVD ou Pen drive. Fica estabelecido 

o limite de três peças da campanha por meio (esboços, lay-outs, spots, storyboards etc). 

Essas peças de criação não fazem parte do limite estabelecido de texto, de 3 laudas, proposto 

neste item. 

Perguntas: 

1. Considerando que os layouts da Ideia Criativa deverão ser em formato A3, será 

fornecido outro envelope? 

Resposta: Não será fornecido outro envelope. Os esboços das peças da campanha, 

destinadas à mídia impressa ou outras apresentações deverão ser apresentadas em 

pranchas com no máximo 42x30 cm (formato A3), sendo permitida a apresentação 

em tamanho inferior e deverão ser acondicionadas no envelope n. 1.  

2. Que marca de CD -DVD ou pen drive podemos apresentar os “esboços”? 

Resposta: Será aceito qualquer marca de CD–DVD ou pen drive.  

3. Como devemos identificar os “esboços”, com etiquetas? Se positivo, qual a forma de 

apresentação? 

Resposta: Sim.  Os esboços poderão ser identificados com etiquetas na cor brancas, 

devendo seguir a numeração dos anexos em algarismos romanos (Anexo I, Anexo 

II), coladas no canto inferior direito da página, na fonte Arial, corpo 12. A forma de 

apresentação dos “esboços” é como anexos e dentro do envelope n. 1. 



 

 
 

Ref. ao item 1.4  

1.4 Estratégia de Mídia e Não Mídia – Texto apresentado em formato A4, de até 5 (cinco) 

laudas, com 25 linhas, com espaçamento de 2 cm das margens esquerda e direita a partir da 

borda, com fonte Arial corpo 12, em que a licitante explicitará e justificará a estratégia e as 

táticas por ela sugeridas, em função da verba disponível para a campanha apresentada, 

incluindo seleção de meios e considerando a necessidade de atingir o público de todo o 

Estado de Santa Catarina; alternativas de mídias segmentadas; planilhas e quadro-resumo 

que identificarão as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas 

quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação, em função da verba 

disponível para a campanha apresentada. As planilhas e quadro-resumo não fazem parte do 

limite estabelecido de cinco laudas para este item. 

Pergunta: 

1. De que forma devemos apresentar as planilhas e quadro de resumo, como anexos? 

Caso positivo, devemos usar o mesmo formato do plano de comunicação? 

Respostas: Sim. As planilhas devem ser apresentadas como anexos e dentro dos 

envelopes n. 1 e 2. Neste caso as licitantes poderão utilizar as fontes tipográficas 

que julgarem mais adequadas para sua apresentação.  

Será permitido também a inserção de tabelas e gráficos. 

2. O quadro de resumo deverá vir logo após a estratégia de mídia? Ou o quadro de 

resumo é considerado um anexo e deverá vir no final da proposta? 

Resposta: O quadro resumo é considerado um anexo e deverá ser conteúdo do 

envelope n. 1 e 2. Será exigido que as licitantes, obrigatoriamente, utilizem o 

modelo de quadro resumo da companha simulada disponibilizado no sítio do 

CAU/SC, especificando todos os custos para cada peça publicitária utilizada e o 

valor total da campanha.  

3. Na formulação dos custos da campanha simulada, deverão ser considerados os 

valores da Tabela Referencial de Preços SINAPRO/SC? Podemos dar descontos nos 

valores da referida tabela? 

Sim. Na formulação dos custos da campanha simulada, deverão ser considerados os 

valores cheios da Tabela Referencial de Preços SINAPRO/SC.  



 

 
 

4. No que concerne aos honorários sobre os serviços externos, devemos considerar 

honorários de 15% (quinze por cento), incidentes sobre os serviços de terceiros? 

Sim, conforme subitem 5.1.2 do edital convocatório, exceto nos casos previstos nos 

subitens 5.1.3. e 5.1.4 que serão aplicadas outras taxas de remuneração.  

5. Podemos considerar tabela cheia dos veículos de comunicação? Ou podemos 

negociar os valores?  

Respostas: Devem ser utilizados apenas os valores de tabela cheia dos veículos de 

comunicação vigentes na data de publicação do edital.  

 

Ref. Item 2 

2. ENVELOPE 3 – CONJUNTO DE INFORMAÇÕES 

Pergunta:  

Como todo o conjunto de informações deve ser identificado, o mesmo deverá ser em papel 

timbrado. Ocorre que, nosso timbre ocupa boa parte das margens esquerdas e direita, não 

cabendo assim as características do item 2.1, o conjunto de informações pode ter 

características habituais? 

Resposta: Não o conjunto de informações deverá ser apresentado no formato e 

padrão exigidos no Anexo VII, Item 2 – Envelope 3 Conjunto de Informações e seus 

subitens. Ficará a critério da Licitante optar pela utilização de papel timbrado.  

 

Ref. Anexo VIII PROCEDIMENTO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Pergunta: Se comparamos o total de pontos do item 2 – com a soma dos itens 2.1 

observaremos que o soma dos pontos não fecham com o quadro do item relativo ao 

envelope nº01 – como exemplo: a pontuação máxima do Raciocínio básico é de 25 pontos 

– a soma do item 2.1 é de 20 pontos – como fica essa diferença? 

Resposta: Será retificada. Na folha 44, Anexo VII, no quadro relativo ao envelope 

nº01: Onde sê le: “a pontuação máxima do Raciocínio básico é de 25 pontos” Leia-

se: “a pontuação máxima do Raciocínio básico é de 20 pontos, logo o total máximo 

possível de pontos passa a ser 65 pontos”. 

Ref. Comprovante de retirada do edital:  



 

 
 

“O não encaminhamento do recibo poderá implicar a ausência de comunicação de eventuais 

alterações, adequações, adiamento ou outras informações relativas ao presente certame, 

podendo acarretar prejuízos ao interessado, não podendo este alegar desconhecimento das 

informações que eventualmente venham a ser divulgadas àqueles identificados pela 

apresentação deste recibo.” 

Questionamento: na ocasião da retirada do edital, o comprovante foi assinado e entregue 

a Sabrina no próprio CAU/SC. É necessário preencher novamente e enviar por e-mail? 

Resposta. Não é necessário enviar novamente. 

 

Ref. Valor global orçamentário 

No cabeçalho fala que o edital é na “modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo TÉCNICA E 

PREÇO, com adjudicação global, sob a forma de execução indireta em regime empreitada 

por preço global...” 

Questionamento: Qual seria o valor global orçamentário para execução do contrato? 

Resposta: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

 

Ref. Item 4.6  

“O invólucro 1, destinado à apresentação da Proposta Técnica – Via Não Identificada do 

Plano de Comunicação Publicitária, será padronizado e fornecido previamente pelo CAU/SC, 

sem nenhum tipo de identificação.” 

Questionamento: o envelope já está disponível para retirada? Essa retirada pode ser 

feita por qualquer pessoa da agência licitante? 

Resposta: Sim o envelope já está disponível para retirada no CAU/SC, conforme 

item 4.6 e 4.6.1 do edital. Sim, qualquer pessoa da agência licitante pode retirar. 

 

ANEXO VII – Item 1.4  

“Estratégia de Mídia e Não Mídia – Texto apresentado em formato A4, de até 5 (cinco) 

laudas, com 25 linhas, com espaçamento de 2 cm das margens esquerda e direita a partir da 

borda, com fonte Arial corpo 12, em que a licitante explicitará e justificará a estratégia e as 

táticas por ela sugeridas, em função da verba disponível para a campanha apresentada, 

incluindo seleção de meios e considerando a necessidade de atingir o público de todo o 



 

 
 

Estado de Santa Catarina; alternativas de mídias segmentadas; planilhas e quadro-resumo 

que identificarão as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas 

quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação, em função da verba 

disponível para a campanha apresentada. As planilhas e quadro-resumo não fazem 

parte do limite estabelecido de cinco laudas para este item.” 

Questionamento: As planilhas e quadro-resumo deverão ser inseridas na sequencia da 

estratégia de mídia ou identificadas como anexo? 

Resposta: As planilhas devem ser apresentadas como anexos e dentro dos 

envelopes n. 1 e 2. Neste caso as licitantes poderão utilizar as fontes tipográficas 

que julgarem mais adequadas para sua apresentação. Será permitida também a 

inserção de tabelas e gráficos.  

O quadro resumo é considerado um anexo e deverá ser conteúdo do envelope n. 1 e 

2. Será exigido que as licitantes, obrigatoriamente, utilizem o modelo de quadro 

resumo da companha simulada disponibilizado no sítio do CAU/SC, especificando 

todos os custos para cada peça publicitária utilizada e o valor total da campanha. 

 


