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Brasília, 7 de agosto de 2014 
 
 
 
 
 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS QUANTO À CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 11 A 22 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em resposta a questionamentos formulados pelas licitantes no âmbito da 
ConcorrênciaPública nº 2/2014, até a data de hoje, presto-me a esclarecer dúvidas 
enviadas. 
 
Questionamento 11 
O item 11.9.4 referente aos "Relatos de Soluções Problemas de Comunicação” 
(página 19 do edital) tem o seguinte texto: 
  
"É permitida a inclusão de até 2 (duas) peças e ou material, independente do meio de 
divulgação, do tipo ou característica da peça para cada relato." 
  
É permitido anexar ao texto um vídeo de apresentação do relato como uma destas 2 
peças? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
Sim, conforme o item 11.9.4 objeto do questionamento, alínea “a”, as peças 
eletrônicas deverão ser fornecidas em DVD ou CD.  
 
Questionamento 12 
Na página 16 do edital 2/2014 do CAU/BR, no item 11.3.4.2 “letra a”, é descrito que 
os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser os da tabela cheia, 
vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação. A pergunta é: qual a data de 
publicação do Aviso de Licitação? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
A data de publicação do Edital no Diário Oficial da União é 23/06/2014.  
 
Questionamento 13 
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Na página 52 do edital 2/2014 do CAU/BR, no tópico “Área de Atuação do CAU/BR”, a 
verba para fins de definição da estratégia de comunicação publicitária de que este 
briefing se refere foi determinada em R$2.175.984,00 (dois milhões e cento e setenta 
e cinco mil e novecentos e oitenta e quatro reais). A pergunta é: qual o período a ser 
considerado para o plano de mídia? 30 dias? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
O plano de mídia deve considerar o período de um ano (12 meses de contrato).  
 
Questionamento 14 
Os relatos de trabalho devem ser apresentados em até 2 páginas, papel A4, fonte 
"Arial", tamanho "12 pontos", mas não fala sobre espaçamento. Isso implica punição? 
Ou podemos usar qualquer espaçamento? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
De forma a seguir o padrão exposto no item 11.2, os textos devem ter com 
espaçamento “simples” entre as linhas. 
 
Questionamento 15 
As peças que compõem a ideia criativa que estiverem soltas no envelope poderão ser 
impressas em papel A3 em 75 gr? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
Sim. 
 
Questionamento 16 
O edital se contradiz ao dizer que o limite de páginas é de 6 para o Raciocínio + 
Estratégia + Ideia Criativa (item 11.2.6), e logo depois nos itens 11.3.1 e 11.3.2 dá os 
limites de 2 páginas para Raciocínio e 4 páginas para estratégia sem incluir a lista de 
peças de Ideia Criativa. 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
Não há contradição. Há um limite de páginas para o Raciocínio Básico e para a 
Estratégia de Comunicação Publicitária, mas o total de páginas não pode passar de 6 
(seis), incluindo a relação de peças publicitárias. De acordo com a alínea “a” do 
subitem 11.3.3, o conjunto, incluindo as peças, deve ser de 6 (seis) páginas. 
 
Questionamento 17 
Há limites de página para estratégia de mídia e não mídia? 
 
Resposta do CAU/BR:  
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Não.  
 
Questionamento 18 
Uma publicação (projeto gráfico e editorial) seria considerado uma peça só? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
Sim. 
 
Questionamento 19 
Não há limitação para honorários de serviços de terceiros ou de pesquisa? E quanto 
aos honorários de veiculação, serão praticados os 20% das normas padrão? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
Sobre os percentuais de honorários, estes estarão limitados ao que constar das 
Tabelas do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal (Sinapro-DF). 
Vide esclarecimentos prestados ao Questionamento 09 nos Esclarecimentos 2.  
  
Sobre o desconto padrão (honorários de veiculação) pago pelos veículos às agências 
de propaganda, vide esclarecimentos prestados ao Questionamento 03 nos 
Esclarecimentos 2.  
 
Questionamento 20 
Foi explicitado que as margens esquerda e direita devem ter respectivamente 3 e 2cm 
e nada foi dito sobre margens superior e inferior. Pode ser adotado para essas últimas 
3 e 2 cm também, respectivamente? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
Sim.  
 
Questionamento 21 
Item 11.3.2: texto em até 4 páginas. 
  
Tabelas, gráficos e demais "anexos" contam dentro dessas 4 páginas? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
Sim, contam dentro das 4 (quatro) páginas, à exceção dos exemplos de peças e/ou 
materiais de que trata a alínea “b” do subitem 11.3.3, que deverão constar no conjunto 
de 6 páginas, conforme alíena “a” do mesmo subitem. 
 
Questionamento 22: 
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O item 11.2 informa que o Plano de Comunicação Publicitária – Não Identificado deve 
ser apresentado “em caderno único grampeado ou com outro recurso de junção 
segura”. 
 
Entendemos que a não padronização da apresentação do Plano de Comunicação 
Publicitária – Não Identificado pode ferir a solicitação 9.1.1.3 a) sobre não existir 
qualquer identificação da autoria do Plano de Comunicação Publicitária do Invóclucro 
nº 1. 
 
Dúvida: Como deve ser apresentado o Plano de Comunicação Publicitária no que se 
refere à junção das páginas? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
A junção das páginas deve ser feita conforme indicado no item 11.2, sem qualquer 
marca ou outro elemento que permita identificar a licitante.  
 
Atenciosamente, 
 
 
Ricardo Frateschi 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CAU/BR  
 


