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Processo: 02.00318/2018 

Concorrência n. 002/2019/CPL-GERAL/SML 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO 

INSTITUCIONAL E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER À PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 

 

                 RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

  Trata-se de análise e reposta a Pedido de Esclarecimento 

formulado pela Empresa PWS PUBLICIDADE E PROPAGANDA, nos termos abaixo: 

 

I – DO RECEBIMENTO 

 

  Preliminarmente, consigna-se que Pedidos de Esclarecimento 

formulados em razão de Editais de Licitação com vistas a aclarar questões 

procedimentais relativas às licitações públicas, não comportam rigorismos 

quanto à forma de apresentação, porquanto a própria Lei tenha sido silente 

neste sentido. 

  Em que pese o exposto acima, é preeminente a necessidade de 

analisar o atendimento à tempestividade do encaminhamento do presente 

esclarecimento, uma vez que o prazo para tanto foi previamente 

estabelecido no subitem 2.1 do Edital de Licitação. 

  Pois bem, no tocante ao tema, cumpre repisar que a data de 

abertura das propostas foi designada para o dia 10.09.2019, tal como 

estabelecido no instrumento convocatório. O e-mail contendo as razões do 

Pedido ora analisado aportou na caixa de entrada do correio eletrônico 

indicado no edital (comissoes.sml2017@gmail.com) às 22h22min do dia 

31.08.2019,considerando que a data do e-mail enviado ocorreu em um final 

de semana, esta Comissão Permanente teve conhecimento do mesmo no dia 

02/09/2019, porém, ao mesmo tempo tempestivo e será ser recebido e 

analisado. 

  Considerando que entre os questionamentos, existem questões 

que necessitam de conhecimentos Técnicos de quem elaborou o Projeto 

Básico, encaminhamos os questionamentos à Secretaria Geral de Governo, 

mais precisamente Coordenadoria de Comunicação, a qual se manifestou nos 

termos abaixo transcritos: 

 

II – DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS: 
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1 - Questionamento formulado: Não localizamos no edital o item o qual 

deve ser mencionado a fim de completar o cabeçalho da Declaração de que 

consta no Anexo III do edital, "Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta".Poderia nos indicar qual numeração deve ser preenchida no campo 

"para fins de disposto no item_____ do edital", por gentileza?! 

Resposta da Comissão: Senhor Licitante, informamos que a lacuna poderá 

ser preenchida com a numeração “1.7”, prevista no Edital. 

 

2 - Questionamento formulado: Poderia nos orientar em que fase e/ou 

invólucro deve ser apresentada a Declaração que consta do Anexo V do 

edital, "Apresentação dos dados do representante legal"? Não ficou claro 

no edital. 

Resposta da Comissão: A referida Declaração, poderá ser apresentada, 

junto aos demais documentos no Invólucro n° 05 “Habilitação”. 

 

3 - Questionamento formulado: Com relação a elaboração e apresentação da 

Proposta de Preços, o edital menciona em seu item 16.3 que, deverá ser 

apresentada Declaração em que a licitante estabelecerá os percentuais a 

serem pagos pelo ente com relação aos direitos autorais e conexos. Não 

localizamos esta declaração entre os anexos. Podemos então, fazer em 

modelo próprio e inserir em sequência a Planilha de Preços que consta no 

Anexo III do Projeto Básico - pág 106? 

 

Resposta da Comissão: Sim, a Declaração deverá ser elaborada em modelo 

Próprio do licitante, citando todas as informações mencionadas no item 

16.3. 

 

4 - Questionamento formulado: Na fase de Credenciamento, a única 

Declaração a qual deve ser anexo é a de "Parentesco" (esta em modelo 

próprio da licitante) conforme item 4.3 do instrumento convocatório? 

Salvo, a inserção de Declaração de EPP quando for o caso (item 6.4 do 

edital)... correto? 

Resposta da Comissão: Sim, mas os Licitantes também deverão atentar-se, 

às exigências dos demais documentos exigidos para o Credenciamento, além 

das Declarações citadas. 

 

5 - Questionamento formulado: O cadastro do item 5.1 não é obrigatório 

para fins de participação no certame, correto? 

Resposta da Comissão: Os cadastros previstos nos itens 5.1 “ Cadastro de 

Fornecedores da Superintendência Municipal de Licitações” e 5.2 “SICAF”, 

não são obrigatórios, os mesmos podem substituir a apresentação de alguns 
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documentos, conforme pode depreender-se da leitura dos mesmos, mas não 

obriga as Licitantes serem cadastradas em um ou no outro, desde apresentem 

toda a documentação exigida nos itens que os referidos cadstros 

substituem. 

 

6 - Questionamento formulado: O local de abertura e primeira sessão da 

CR. será ainda o previsto no item 18.2.1., Teatro Banzeiros às 09:30h 

horário local do dia 10.09? 

Resposta da Comissão: Correto, ainda permanece o mesmo local para 

abertura da sessão. 

 

7 - Questionamento formulado: Não localizamos no edital o subitem 13.2.6. 

mencionado na alínea c1 do item 14.2.2.(Pág. 60 do edital). O correto 

não seria 14.2.6. o qual tem relação ao conteúdo tratado neste parágrafo? 

Só pra fins de esclarecimentos... 

 

Resposta da Comissão: Assiste razão quanto ao aludido questionamento, o 

qual a alínea c1, do item 14.2.2 passa a viger com a seguinte redação: 

 

c1) apresentadas em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite 

previsto no subitem 14.2.6, o papel A3 será computado como duas páginas 

de 

papel A4; 

 

OS QUESTIONAMENTOS SEGUINTES, FORAM RESPONDIDOS PELA SENHORA YALLE DANTAS 

- COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, SETOR 

DEMANDANTE E QUE DETÉM, AMPLO CONHECIMENTO TÉCNICO, DO OBJETO A SER 

LICITADO. 

 

8 - Questionamento formulado: O item 14.2 menciona o termo 

"opcionalmente" duplo para espaçamento após títulos, entretítulos e 

parágrafos. Então, podemos entender que com relação aos parágrafos apenas, 

seria aconselhável deixar todos estes juntos, sem espaço entre si, usando 

espaçamento (duplo se assim optar) apenas entre os títulos dos quesitos 

e subtítulos, para uma melhor leitura? Haverá problema? 

 

Manifestação da Secretaria Requisitante: Não se trata de “aconselhável”, 

mas sim opcional, ou seja, a licitante é livre para optar por usar 

espaçamento simples ou duplo após títulos, entretítulos e parágrafos. 

Portanto, não havendo problemas à licitante pela opção que escolher. 

Sempre ressaltando que o involucro nº 1 e seu conteúdo não poderá ter 
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nenhuma identificação, ou apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro 

elemento que possibilite a identificação da licitante. 

 

9 - Questionamento formulado: Em sua página 65, o edital em seu item 

14.4, menciona acerca de como deverá ser apresentado a Via Identificada 

do Plano. Pela leitura, entendemos que este deverá ser cópia fiel do 

plano conforme orientações do 14.2, inclusive com relação ao papel branco 

e sua gramatura, não admitindo portanto, papel timbrado. Basta tão 

somente ao final do caderno informar os dados conforme seus incisos I, 

II e III. Neste invólucro ainda, não deverá ser anexado os exemplos da 

Ideia criativa (item 14.2.4.). O conteúdo em si do caderno do item 14.2, 

entretanto, permanece igual ao apresentado no invólucro padrão. Está 

correto nosso entendimento? 

Manifestação da Secretaria Requisitante: Do que determina o item, 14.4 

– NÃO SE TRATA DE SE “ADMITIR FORMATOS, GRAMATURA E TIPO DE PAPEL”, basta 

apenas a licitante seguir o que orienta, simplesmente o subitem em tela 

e suas alíneas respectivas, I, II e III. Que o respectivo documento deva 

constituir-se de uma cópia da via não identificada, com as seguintes 

especificações: 

I. Ter a identificação da licitante; (que pode ser inclusive com o 

timbrado) 

II. Ser datado; 

III. Estar assinado na última página e rubricada nas demais, por quem 

detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos 

constitutivos, devidamente identificado. 

Tudo isso afim, de simplesmente – ao final dessa etapa dar condição desta 

SML fazer o cotejamento e a identificação entre os invólucros nº 1 e nº 

2. 

 

10 – Questionamento formulado - Pela leitura do 14.2.4.1., os exemplos 

da Ideia Criativa poderão ser impressos e/ou apresentados em qualquer 

tamanho, inclusive maior que um A3, desde que caibam dentro do invólucro 

padrão, correto? 

Manifestação da Secretaria Requisitante: A licitante deve se atentar ao 

descrito nas regras do edital, simplesmente - que no caso em questão – 

dita que esses “exemplos” devem adequar-se as dimensões do invólucro nº 

1, disponibilizado por essa SML. E ainda, para não paire dúvidas, bem-

dito no mesmo subitem – cabendo a licitante atentar-se para o disposto 

nas alíneas ‘c’ dos subitens 13.1.1.4 
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11 - Questionamento formulado - Podemos nos utilizar de Mídia digital 

patrocinada? Ressalto que tais veículos, a exemplo o Facebook, não 

possuem uma tabela de preços. Trabalham com a verba disponível, sendo a 

comprovação dada pelo print do gerenciador. 

Manifestação da Secretaria Requisitante: As licitantes têm a livre opção 

de propor soluções da comunicação e sua respectiva mídia, para atender 

e solucionar o problema específico de comunicação solicitado no briefing 

(anexo 1 do projeto básico). Com relação as novas mídias, também sim, 

poderão ser aplicadas considerando como solução - de acordo com as regras 

de mercado, suas tabelas, que nesse caso se diferenciam pela verba 

disponibilizada pelo plano proposto. Ressaltando que todo ele será 

avaliado a partir do que estabelece o item 11. Especificamente no seu 

subitem 11.2.1.4 do presente edital, ressaltadas ainda no específico das 

alíneas “e”, “f”. 

 

12 - Questionamento formulado: Entre as peças sugeridas para a campanha, 

poderão ser apresentadas aquelas que se utilizam de ferramentas e/ou 

aplicativos necessários a sua execução? Por exemplo, ferramentas que 

realize disparos automáticos de mensagens ao público através de 

aplicativos de mensagens. Em caso afirmativo, deverá consta da simulação 

de mídia e não mídia os valores gastos com tal ferramenta? 

Manifestação da Secretaria Requisitante: Reafirmamos nossa resposta ao 

anterior como própria para este, de que as licitantes têm a livre opção 

de propor soluções da comunicação e sua respectiva mídia, para atender 

e solucionar os problemas de comunicação solicitado no briefing (anexo 

1 do projeto básico). Com relação as mídias alternativas, também sim, 

poderão ser aplicadas considerando como solução. Reforçando o que confere 

o item 11 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS. Onde serão levados em 

conta pela Subcomissão Técnica, como critério de julgamento técnico, os 

atributos da Proposta e suas soluções propostas 

 

13 - Questionamento formulado: Apenas para confirmação, a marca a ser 

aplicada nas peças da Ideia criativa, deverá ser tão somente a que consta 

no MIV anexo neste e-mail (enviado em sede de questionamento em 31.07) 

não admitindo o uso de outras marcas vigentes da Prefeitura de PVH, a 

exemplo a da atual gestão, que possui em seu layout o formato de um 

coração, correto? 

 

Manifestação da Secretaria Requisitante: A identidade oficial da 

Prefeitura Municipal de Porto Velho está disponível no Portal de compras 

da prefeitura 

(https://compras.portovelho.ro.gov.br/Site/Principal/), também pode ser acessada no 
endereço abaixo: 

https://compras.portovelho.ro.gov.br/Site/Principal/
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https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/manual_id

entidade_visual2_1.pdf 

O uso de outra identidade ou marca, desenvolvida pela licitante ou não, 

fica a critério da própria licitante, tento em vista atender e solucionar 

os problemas de comunicação solicitado no briefing (anexo 1 do projeto 

básico). 

 

IV DA CONCLUSÃO 

 

  Pelo exposto, ante a manifestação da Secretaria Geral de 

Governo, por meio da Coordenadoria de Comunicação, órgão responsável pela 

especificação técnica dos serviços ora licitados e com conhecimento 

técnico suficiente para o esclarecimento da questão, recebo o Pedido de 

Esclarecimento, encaminhando a devida resposta ao e-mail da Empresa que 

o solicitou, divulgando-a também no link relativo a Concorrência em 

referência, no Portal da Prefeitura de Porto Velho 

(www.portovelho.ro.gov.br), para que  tenha a devida publicidade. 

Permanecem inalterados o horário e data de abertura do 

certame, em razão deste acolhimento não influenciar na alteração do 

objeto, nem tampouco, do valor da contratação. 

 

Sem mais para o momento, permanecemos a disposição para 

maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

IRANEIVA SILVA COSTA                                              

Presidente CPL-GERAL/SML 

 

 

 

ANDRÉ LOPES SHOCKNESS 

Membro da CPL-GERAL/SML 

 
 

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO 

Membro da CPL-GERAL/SML 

https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/manual_identidade_visual2_1.pdf
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/manual_identidade_visual2_1.pdf

