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Brasília, 7 de agosto de 2014 
 
 
 
 
 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS QUANTO À CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em resposta a questionamentos formulados pelas licitantes no âmbito da Concorrência 
Publica nº 2/2014, até a data de hoje, presto-me a esclarecer dúvidas enviadas. 
 
Questionamento 01 
Pergunta referente ao item 11.3.4.2 do edital: 
  
De acordo com o item A, nosso entendimento é que o valor de tabela é o valor bruto 
(incluindo os 20% de BV). 
Pergunta-se: devemos elaborar a planilha pelo valor líquido (20% a menos que o valor 
da tabela cheia)? 
  
De acordo com o item C, devemos incluir custos de produção sem os honorários ou 
somente custos de mídia? 
 
Resposta do CAU/BR: 
 
No item A, as licitantes devem considerar em suas propostas somente os valores de 
tabela cheia, tal como aparecem na tabela dos veículos. De acordo com o item C, 
devem ser desconsiderados os honorários sobre todos os serviços de fornecedores, 
inclusive os custos de produção e a comissão de agência.  
 
Questionamento 02 
Pergunta referente ao Repertório. 
  
No caso de um Hotsite com uma websérie que funciona dentro dele, apresentando-se 
esse case como repertório estaria contando como duas peças (site e vídeo) ou 
somente uma? O site é apenas a plataforma onde os vídeos estão expostos. 
  
Resposta do CAU/BR: 
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De acordo com o item 11.3.3.3, letra “e”, um filme e o hotsite em que se encontra 
hospedado serão considerados duas peças. Portanto, cada filme será considerado 
como uma peça independente, ainda que esteja hospedado em um hotsite.  
 
Questionamento 03 
 
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, 
questionamos a Minuta de Contrato, Cláusula Sexta – Da remuneração dos serviços, 
subitem 6.6.2 diz “A CONTRATADA repassará ao CONTRATANTE 1/4 (um quarto) 
do valor correspondente ao desconto de agência a que faz jus, calculado sobre o 
valor acertado para cada veiculação.” 
 
Esse desconto somente é permitido aos anunciantes que tem investimentos iguais ou 
acima de R$25.000.000,01, conforme tabela da Cenp reproduzida abaixo, enviada em 
anexo e link disponível para download http://www.cenp.com.br/documentos/normas-
padrao/. 
 
Se a agência realizar o desconto solicitado na Minuta de Contrato, poderá perder a 
sua certificação do Cenp por não cumprir suas orientações. 
 
Entendemos que houve um equívoco na redação da Minuta de Contrato. Solicitamos 
um esclarecimento da Comissão de Licitação. 
 
ANEXO “B” 
  
SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS 
Instituído pelo item 6.4 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária 
  
INVESTIMENTO BRUTO PERCENTUAL NEGOCIÁVEL DO ANUAL EM MÍDIA 
DESCONTO-PADRÃO DE AGÊNCIA A SER APLICADO SOBRE O 
INVESTIMENTO BRUTO DO ANUNCIANTE 
Até R$ 2.500.000,00. Nihil. 
De R$ 2.500.000,01 Até 2% (dois por cento) a R$ 7.500.000,00 do investimento bruto 
De R$ 7.500.000,01 Até 3% (três por cento) a R$ 25.000.000,00 do investimento 
bruto. 
De R$ 25.000.000,01 Até 5% (cinco por cento) em diante do investimento bruto. 
 
Resposta do CAU/BR: Diz o artigo 3.5 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária: 
"Nas transações entre Anunciantes e Agências tendo por objeto a parcela negociável 
do “desconto padrão de Agência”, adotar-se-ão como referência de melhor prática os 
parâmetros contidos no ANEXO “B” a estas Normas-Padrão. Trata-se, portanto de 
uma referência, não uma obrigação. Já o artigo 6.4 do mesmo documento estabelece 
que "É facultado à Agência negociar parcela do “desconto padrão de agência” a que 
fizer jus com o respectivo Anunciante, observados os parâmetros contidos no ANEXO 
“B” – SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS, os quais poderão ser 

http://www.cenp.com.br/documentos/normas-padrao/
http://www.cenp.com.br/documentos/normas-padrao/
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revistos pelo Conselho Executivo do CENP.  
 
Ressalte-se, primeiramente, que é abusiva a estipulação, pelo CENP, de condições a 
serem praticadas pelas agências de propaganda e que sejam análogas a preços 
mínimos, pois isso configura ofensa à livre iniciativa. 
 
Porém, no intento se seguir as melhores práticas adotadas pelo mercado publicitário, 
e considerando a exposição de motivos do questionamento da licitante, o CAU/BR 
está excluíndo a cláusula 6.6.2 da minuta de contrato contida no Edital da 
Concorrência nº 2/2014. Isso, todavia, não impedirá a possibilidade de haver 
negociação no momento da contratação sobre o repasse de desconto padrão de 
agência à CONTRATANTE. 
 
Questionamento 04 
Para manter a igualdade de concorrência entre as empresas e não dificultar a 
participação de licitantes de outros Estados, pedimos a possibilidade de retirar o 
envelope Apócrifo até 1 hora antes da abertura. Assim, solicitamos descrição e as 
medidas do invólucro apócrifo que será entregue. 
  
Resposta do CAU/BR:  
 
Segundo o item 9.1.1.1.1 do Edital, o invólucro padronizado deverá ser retirado pela 
licitante de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, desde a data de 
publicação do edital até o dia imediatamente anterior ao de abertura da licitação, no 
SCS Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Salas 401 a 409, Ed. Serra Dourada, CEP 
70300-902, em Brasília, Distrito Federal. As medidas do envelope são de 31cm x 
41cm. 
 
A alteração dessa regra, nos termos solicitados na consulta, tende a tumultuar o 
procedimento da licitação e cria facilidades para mitigação das regras de sigilo que 
orientam esse tipo de licitação, termos em que ficam mantidas as disposições do item 
9.1.1.1.1.  
 
Questionamento 05 
Perguntamos se será oferecida mídia apócrifa para opção de gravação de protótipo 
ou monstro, para peças destinadas para rádio ou internet, e storyboard animados e 
animatics, conforme é permitido nos itens 11.3.3.3.2 e 11.3.3.2 do Edital. 
 
Resposta do CAU/BR: Não será oferecida mídia apócrifa. Ressaltamos que a mídia 
entregue não poderá conter qualquer identificação da licitante, seja na mídia em si ou 
em seu conteúdo.  
 
 
Questionamento 06 
Na página 14 do edital, na letra “b” do item 11.3.3.2, é relatado as formas como 
podem ser apresentados os exemplos e/ou materiais da Ideia Criativa. A dúvida é: Foi 
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descrito que as peças podem ser apresentadas por roteiro, layout e storyboard 
impresso para qualquer meio. Isso inclui a apresentação do “boneco” em tamanho 
real da peça impressa? Ficou claro que para peças destinadas a rádio ou internet 
pode ser feito o protótipo ou “monstro”, mas não ficou claro se pode ter esse 
“monstro” ou “boneco” para peças impressas. 
 
Resposta do CAU/BR: Segundo o item 11.2.1 do Edital, alínea “c”, “as páginas em 
que estiverem inseridos os gráficos e ou tabelas poderão ser apresentadas em papel 
A3 dobrado”; como essa orientação também pode ser aplicada à Ideia Criativa (item 
11.2.2), esclarece-se que os layouts e storyboards também podem ser apresentados 
em papel A3 dobrado.  
 
Questionamento 07 
No item 12.2.2, que fala sobre Capacidade de Atendimento, a letra “b” e “c” 
contemplam informações sobre os profissionais da licitante que prestarão serviços 
durante a execução do contrato. A dúvida é: Podemos concentrar toda a parte que 
fala sobre os profissionais da licitante na letra “b”? Faríamos a descrição da 
“qualificação dos profissionais que estarão à disposição para a execução do contrato”, 
dita na letra “c”, dentro da descrição da letra “b”: “a experiência dos profissionais da 
licitante em atividades publicitárias”. 
 
Resposta do CAU/BR: 
 
Não podem. As alíneas “b” e “c” do item 12.2.2 tratam de duas coisas diferentes. A 
alínea “b” trata da experiência dos profissionais da licitante, de forma abrangente. A 
alínea “c” se refere aos profissionais que atenderão especificamente a este contrato.   
 
Questionamento 08 
Qual é o prazo final para a requisição dos esclarecimentos sobre o edital 2/2014 do 
Processo Administrativo CAU/BR? 
 
Resposta do CAU/BR:  
 
Segundo o item 5.1 do Edital, as informações sobre esta licitação serão prestadas 
pela CPL, desde que as solicitações tenham sido recebidas até 5 (cinco) dias antes 
da data prevista para a apresentação das propostas. Esse é o prazo para os pedidos 
de esclarecimentos sobre o edital. 
 
Questionamento 09 
No item 14. do Edital - Valoração das Propostas de Preço -  é descrito que somente 
um dos itens, o desconto incidente sobre os custos internos, será valorado para efeito 
da Nota de Preço. Porém, a proposta de preço é composta de 3 itens em que é 
oferecido desconto em Honorários e Tabela de Serviços Internos, conforme Anexo IV 
- Planilha de Preços Sujeita a Valoração. 
Os outros dois itens, referentes a descontos concedidos sobre honorários não serão 
valorados? 
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Resposta do CAU/BR:  
 
Procede em parte o questionamento do licitante. No item 14.1, alínea “a”, diz-se que 
serão atribuídos 100 (cem) pontos à “proposta que oferecer maior percentual de 
desconto, incidente sobre os custos internos de produção da agência, apurados 
em relação aos previstos na Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do 
Distrito Federal, deferindo-se pontos proporcionais às restantes”. E, realmente, no 
Anexo IV, pede-se declaração de percentuais de honorários a serem praticados na 
execução do contrato, dois itens a mais que o considerado no julgamento das 
propostas. Ainda mais: no item 14.5. diz que em caso de empate, será considerada 
como de menor preço a proposta que apresentar, sucessivamente:  
 
a) o maior percentual de desconto sobre os custos internos dos serviços executados 
pela licitante;  
  
b) o menor percentual de honorários prestados por fornecedores.  
 
Porém, no Anexo IV, os outros dois itens de preços são: (b) honorários, a serem 
cobrados do CAU/BR, incidentes sobre os preços de serviços especializados 
prestados por fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou 
material cuja distribuição não proporcione a esta licitante o desconto de agência 
concedido pelos veículos de divulgação... e (c) honorários, a serem cobrados do 
CAU/BR, de serviços realizados por fornecedores, referentes a pesquisas de pré-teste 
e pós-teste – vinculadas à concepção e criação de campanhas, peças e materiais 
publicitários ...  
 
Tendo em vista o exposto, a controvérsia dos critérios de preços fica resolvida da 
seguinte forma: 
 
1) para fins de avaliação da proposta de preços (item 14.1) será considerado apenas 
o desconto a que se refere a alínea “a” do Anexo IV; 
 
2) para fins de desempate (item 14.5) serão considerados o desconto a que se refere 
a alínea “a” e o percentual de honorários a que se refere a alínea “b” do Anexo IV; 
 
3) os percentuais de honorários de que tratam as alíneas “b” e “c” do Anexo IV, 
atendido o disposto nos itens 1 e 2 antecedentes, serão considerados exclusivamente 
na execução do contrato pela licitante vencedora, pelo que a eles a contratada ficará 
vinculada; os percentuais máximos de honorários permitidos para as alíneas “b” e “c” 
do Anexo IV serão aqueles previstos na tabela do Sindicato das Agências de 
Propaganda do Distrito Federal, em vigor à época da prestação dos serviços. 
 
Questionamento 10 
Já no item 14.5. do Edital, diz: "Se houver empate, será considerada como de menor 
preço a proposta que apresentar, sucessivamente: a) o maior percentual de desconto 
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sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante; b) o menor percentual 
de honorários prestados por fornecedores.” Quando isso será necessário visto que a 
classificação é obtida pelas notas finais das licitantes, de acordo com o item 15.2, em 
que descreve o cálculo e rege o item 15.3. "A classificação das licitantes far-se-á em 
ordem decrescente das Notas Finais, sendo declarada vencedora a empresa que 
obtiver maior Nota Final."? 
 
Resposta do CAU/BR: A questão está resolvida com os esclarecimentos ao 
Questionamento 09. O primeiro critério de desempate será o previsto no item 14.5 do 
Edital. Persistindo o empate, prevalecerá como critério de desempate o previsto no 
item 15.5. Observação: é preciso considerar, também, para o desempate a parte 
técnica, expresas nos itens 12.2.1 e 12.2.4 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ricardo Frateschi 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CAU/BR  
 


