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QUESTIONAMENTOS E MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
CONCERNENTES AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA EM EPÍGRAFE – Nº 1 

 

Acerca do edital da licitação em tela, a concorrente XXX apresentou o seguinte 
questionamento: 

 

“Solicitamos o esclarecimento a seguir: 

Situação 

Em diferentes editais de licitação, são determinados o número de páginas para 

apresentação dos textos do Plano de Comunicação, para cumprimento do itens 

Raciocínio Básico; Estratégia de Comunicação Publicitária; e Estratégia de Mídia e não 

Mídia. Isso estabelece um critério de equidade entre as agências participantes na 

exposição dos seus argumentos. 

Questionamento 

No caso do edital da ALRS, CONCORRÊNCIA NO 01/2017, PROCESSO NO 3737-
01.00/16-5, qual deve ser a limitação dos textos do Plano de Comunicação, itens 7.2.1. 

Raciocínio básico; 7.2.2;  Estratégia de comunicação publicitária e 7.2.4. Estratégia de 

mídia e não mídia, que inclui, além de textos, tabelas, gráficos, planilhas e simulação do 

plano de distribuição?” 

 

Na sequência, a mesma concorrente apresentou as seguintes indagações: 

 

Com relação ao item  item 7.2.4 – Estratégia de mídia e não mídia, solicitamos os 

seguintes esclarecimentos:  

Questionamento 1: qual o número máximo de páginas de texto para a defesa da 

estratégia de mídia (sem considerar tabelas, gráficos e planilhas) do plano simulado de 

mídia? 

Questionamento 2: pode-se usar folhas A3, dobradas, para a apresentação das tabelas, 

gráficos e planilhas., anexos ao texto e que compõem o plano simulado? 

Questionamento 3: podendo usar folhas A3, dobradas, é permitido usar tamanho de fonte 

adequada para a boa leitura das mesmas, ou seja, pode-se usar redução das planilhas 

para melhor leitura?? Ou é necessário a utilização da fonte arial tamanho 12 também 

nestas  folhas A3? 



Questionamento 4: é permitida a inclusão de defesas/pesquisas de mídia de veículos e 

mercado, em formato de gráficos, planilhas e tabelas, como anexos ao texto e plano, para 

que a licitante explicite e justifique a estratégia e táticas recomendadas, além dos textos 

e das planilhas do plano simulado de distribuição?  

Questionamento 5: se sim, é permitido a inclusão destes gráficos, planilhas e tabelas em 

cores? 

 

Por sua vez, recebemos impugnação ao aludido edital, nos termos a seguir sintetizados: 
 

 

(...)... vem a presença dessa comissão, impugnar o edital dessa licitação, (...), em razão 

de: 

1 – Não especificar como deve ser apresentado o raciocínio básico e a estratégia de 

comunicação publicitária, conforme descrito no parecer anexo; 

2 – No item 7.7 que trata da desclassificação por nota mínima, há uma contestação nessa 

forma de avaliação; 

3 – Com relação ao item preços há um questionamento ao que a lei determina a ser 

utilizado como base; 

4 – Além dos percentuais relativos aos direitos patrimoniais. 

 

Pois bem, de consignar, primeiramente, que por versarem sobre questões de cunho técnico 
a Comissão de Licitações da AL-RS tratou, de pronto, de encaminhar os pontos suscitados 
ao gestor da demanda (Superintendência de Comunicação e Cultura do Poder Legislativo 
do RS), a fim de obter do gestor o devido subsídio no enfrentamento das questões 
levantadas, acima expostas.  

Isso posto, segue abaixo a manifestação da Comissão de Licitações no que toca às 
indagações formuladas, com o subsídio do gestor: 

 

1 – Não há necessidade de delimitação quanto ao número de páginas, restando às 
concorrentes a definição do espaço adequado para a apresentação. Impende assinalar que 
idêntico tem sido adotado em licitações análogas realizadas por outros entes públicos – a 
exemplo da Concorrência n.º 05/2015 do Poder Executivo do Estado do RS. 

2 – É possível a utilização de folhas A3, dobradas, contanto que restem respeitado o 
subitem 9.1.1.6. Os exemplos de peças mencionados no quesito “Ideia Criativa”, sem 
nenhuma identificação de sua autoria, devem ter formatos compatíveis com suas 
características e estarem adequados ao tamanho do Envelope n.º 1, tal como disposto no 
instrumento convocatório. 



3 – A respeito ainda do uso de folhas A3 dobradas, com possibilidade de redução das 
planilhas para uma melhor leitura, ou, senão, a utilização de fonte arial tamanho 12 
também nessas folhas A3, tal como suscitado por concorrente, de consignar que não se 
faz necessário. Há que se respeitar o disposto no subitem 9.1.1.4. Vale dizer, as tabelas, 
gráficos e planilhas da estratégia de mídia e não mídia poderão ter fontes e tamanhos de 
fonte habitualmente utilizados em tais documentos, forte no que estipula o Edital da 
Concorrência em epígrafe. 

4 – Tal como indagado por concorrente, salientamos não ser permitida a inclusão de 
defesas/pesquisas de mídia de veículos e mercado, em formato de gráficos, planilhas e 
tabelas, como anexos ao texto e plano, para que a licitante explicite e justifique a 
estratégia e táticas recomendadas, além dos textos e das planilhas do plano simulado de 
distribuição. Deve, com efeito, ser obedecido o disposto nos subitens 7.2.1 e 7.2.3. Essa 
possibilidade encontra amparo somente no que dispõe o subitem 7.2.4 – Estratégia de 
mídia e não mídia: constituída de apresentação em que a licitante 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 referencial indicada no Briefing (Anexo 
II), sob a forma de textos, tabelas, gráficos e planilhas e simulação de plano de 
distribuição, em que a licitante identificará todas as peças e/ou materiais destinados à 
veiculação, exposição ou distribuição, sob a forma de textos, tabelas, gráficos e planilhas. 

5 – No tocante à previsão editalícia de nota técnica mínima de corte equivalente a 60 
pontos, em sede de julgamento técnico, não há que se cogitar em afronta de qualquer 
natureza à competitividade. A contrario sensu, inimaginável se supor que um julgamento 
focado precipuamente ao tipo “melhor técnica”, tal como o previsto na concorrência em 
apreço, pena de restar inócua a essência de tal julgamento, o qual, como dito, baseia-se 
estritamente na aferição das propostas técnicas. Dito de outro modo, à vista da opção 
definida por esta AL-RS na esteira de centrar o julgamento da licitação atinente à 
publicidade na melhor técnica, com amplo respaldo no que dispõe o art. 5º da Lei Federal 
n.º 12.232/2010 (diploma que regula, em âmbito nacional, as licitações pertinentes à 
publicidade), imperioso estabelecer-se um critério de julgamento capaz de, dentro da 
razoabilidade, eliminar concorrentes que não atinjam uma nota técnica minimamente 
aceitável. Na licitação ora em exame, temos que a nota mínima de 60 pontos, no entender 
desta Comissão e do gestor dessa contratação, está dentro de um limite prudente e 
razoável. Diga-se, por oportuno, que em cotejo a editais de outros entes públicos de 
escopo análogo ao presente, encontramos até mesmo a exigência mínima de 70 pontos. 
A título exemplificativo, em recente concorrência de publicidade do Poder Executivo do 
RS, foi estipulado em 70 pontos a pontuação mínima para não ser desclassificado. Já na 
licitação em trato, impõe-se 60 pontos pelo menos. Logo, resta mantido, com efeito, a 
exigência de pontuação mínima equivalente a 60 pontos para fins de classificação no 
julgamento técnico – cerne da concorrência em comento, pena de mantermos na disputa 
licitantes sem a necessária aptidão e capacitação técnica a fim de atender ao escopo em 
questão. 

6 – Em relação aos descontos previstos a constar da proposta de preços, tal como disposto 
no item 8 do Edital, o entendimento desta Comissão de Licitações, a partir da 
manifestação do gestor desse contrato, reside em manter-se a estipulação do desconto a 
ser aplicado. Sublinhe-se que o mesmo critério tem sido adotado em licitações análogas 



procedidas por outros entes públicos. Uma vez mais, valemo-nos da concorrência de 2015 
do Poder Executivo do RS, em caráter ilustrativo, com vistas a demonstrar que adotaram 
idênticos percentuais em cotejo aos previstos no Edital deste Poder Legislativo, donde se 
infere serem plenamente plausíveis e pertinentes os descontos por nós estipulados. 

7 - Por fim, sobre o questionamento em relação aos percentuais de direitos patrimoniais, 
em cotejo ao item do edital e o da minuta de contrato, insta sublinhar que não há 
divergência alguma entre ambos. Ou seja: dizem a mesma coisa e se complementam. De 
outra parte, no que toca especificamente à cláusula atinente aos direitos autorais, 
compulsando editais de publicidade de outros entes públicos, observamos redação similar 
à contida na minuta de contrato anexa ao Edital da Concorrência n.º 01/2017 deste 
Parlamento. Nesse diapasão, posicionamo-nos pela manutenção dos termos postos na 
aludida cláusula, mantendo-a, portanto, intacta. 

Em 23-02-2017. 

Ricardo Germano Steno, 

Presidente da Comissão de Licitações – Diretor do DCAP – AL/RS 

 

 


