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Brasília, 21 de julho de 2014 
 
 
 
 
 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS QUANTO À CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em resposta aos questionamentos formulados pelas licitantes no âmbito da 
concorrência publica nº 01/2013, presto-me a esclarecer dúvidas enviadas. 
 
 
 
Questionamento 01 
Em atenção ao edital do CAU/BR, concorrência nº 2/2014, processo administrativo nº 
24/2014, por gentileza, solicitamos a logomarca do CAU/BR em alta resolução, se 
possível no formato vetor, para utilização na ideia criativa. 
 
Resposta do CAU/BR: A logomarca do CAU/BR em vetor pode ser baixada neste link: 
http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2014/07/CAU-BR-logo-vetor.rar 
 
Questionamento 02 
Houve alteração na data de entrega da concorrência em referência, conforme 
edital prevista para o: 
  
Dia: 13 de agosto de 2014. 
Hora: 10h00 (dez horas - horário de Brasília). 
Local: SCS Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Salas 401 a 409, Ed. Serra Dourada, CEP 
70300-902, em Brasília, Distrito Federal. 
  
Resposta do CAU/BR: Não houve alteração nas datas do edital.  
 
Questionamento 03 
Escrevo para com o objetivo de sanar algumas dúvidas referentes ao EDITAL DA 
CONCORRÊNCIA 2/2014, que trata sobre a Contratação de Serviços de Publicidade. 
 
1) Qual o período que devemos utilizar para o plano de mídia? 
 
2) O briefing fala sobre uma distribuição de verba para os exercícios de 2014 e 2015? 
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No entanto, não é possível identificar se o planejamento a ser apresentado deve 
utilizar a totalidade desta verba ou apenas parte dela durante determinado período. 
 
3) Quais as praças da campanha? Há alguma orientação sobre região, ou perfil das 
cidades a serem atingidas. 
 
Respostas do CAU/BR: 
 

01.  O período considerado deve ser de um ano.  
 

02. O planejamento deve considerar a verba de R$ 2.175.984,00 (dois milhões e 
cento e setenta e cinco mil e novecentos e oitenta e quatro reais), conforme 
especificado no briefing.  
 

03. A campanha deve ser de alcance nacional. A escolha de praças fica a critério 
da licitante.  

  
Questionamento 04 
Solicitamos que a Comissão confirme o recebimento do e-mail e nos esclareça, em 
breve, tais dúvidas: 
  
01.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? 
  
02.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? 
  
Respostas do CAU/BR: 
 

01. A data de publicação do Edital no Diário Oficial da União é 23/06/2014. 
 

02. O plano de mídia deve considerar o período de um ano.  
 
Questionamento 05 
Pergunta referente ao item 22 da Concorrência 2/2014. 
  
A verba a ser utilizada no ano de 2014 deve ser limitada a R$632.584,00 e a verba 
para 2015 seria o valor total de R$2.175.984,00 menos o valor utilizado em 2014, ou é 
possível fazer uma redistribuição do valor total e utilizar ainda em 2014 uma verba 
superior a R$632.584,00? 
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Resposta do CAU/BR: O valor de R$ 2.175.984,00 (dois milhões e cento e setenta e 
cinco mil e novecentos e oitenta e quatro reais) refere-se ao valor estimado para o 
contrato de doze meses (2014-2015). Dentro desse valor, já estão orçados R$ 
632.584,00 (seiscentos e trinta e dois mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) para o 
exercício de 2014. O restante será previsto no orçamento de 2015.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ricardo Frateschi 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CAU/BR  
 


