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RESPOSTAS 

 

1)  O item III, subitem 1 do certame se refere à forma e local de entrega dos 

envelopes de forma genérica, o detalhamento e ordem de entrega dos envelopes 

está descrito no item X do edital. 



 

2) Trata-se de uma recomendação para facilitar a identificação e não 

compromete a avaliação pois todos os formatos tratados no Briefing são distintos 

e possuem características próprias, e de notório conhecimento de todos os 

componentes que farão avaliação. 

 

3) Não. 

 

4) Deverá a agencia de publicidade faturar e consolidar as notas fiscais, devendo 

apresentar o detalhamento de todos os honorários, comissões e serviços e 

realizar o repasse aos subcontratados ou terceiros acompanhar publicação de 

errata. 

 

Link enviado no Pedido de esclarecimento: 

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-esclarece-como-deve-ser-o-

pagamento-por-servicos-especializados-de-

publicidade.htm#:~:text=p%C3%BAblico%20(contratante).-

,Nessa%20hip%C3%B3tese%2C%20devem%20ser%20discriminados%20seus

%20honor%C3%A1rios%20e%20comiss%C3%B5es%2C%20al%C3%A9m,dir

etamente%20%C3%A0%20ag%C3%AAncia%20de%20publicidade. 

 

Link com defesa: https://meloeandrada.adv.br/2021/11/19/tce-sc-orienta-como-

deve-ser-feito-o-faturamento-por-agencias-de-publicidade-quanto-a-

subcontratacao-de-servicos-de-veiculacao-e-os-demais-servicos-

especializados/ 

 

5) A Tabela referência deste edital é a Tabela 2019, que foi utilizada também em 

2020. 

 

6) Onde consta 90 dias, leia-se 60 dias. Errata publicada em Diário Oficial 

Eletrônico no dia 14/04/2022. 

 

7) a) ''Produção'' entende-se neste caso como materiais audiovisuais, por 

exemplo. Já o ''No media'' entende-se como produção de peças não mídia. O 

próprio texto fala ''e/ou'' para não deixar dúvidas. Vale reforçar o item 6.1 do 

Edital: ''Não incidirão honorários sobre os serviços e suprimentos externos 

contratados, que sejam veiculados e, portanto, contemplados com o “desconto 

de agência”. 



 

b) Para campanha simulada deve ser levado em consideração os critérios 

definidos no ''No ANEXO I - Briefing, X. RECURSOS'' onde se lê ''Tal valor inclui 

todos os custos de veiculação, mídia, produção e/ou no media que venham a ser 

propostos. Os valores usados na distribuição de mídia neste exercício simulado, 

para todos os veículos de comunicação, serão os de suas respectivas tabelas 

de preço, sem percentuais de desconto. Para os valores de honorários e 

comissão de veiculação, a licitante aplicará os limites máximos de remuneração 

previstos nas regras do Conselho Executivo das Normas-Padrão da Atividade 

Publicitária (CENP). Para os custos internos, deve-se utilizar a tabela cheia do 

SINAPRO/RJ – Sindicato das Agências de Publicidade do Estado do Rio de 

Janeiro. E para os custos de produção (serviços técnicos de terceiros), devem 

ser utilizados os preços praticados pelo mercado." 

 

8) Deve ser levado em consideração ''Contrato de Serviços de Publicidade e 

Propaganda''.  

 

9) Neste caso, o importante é que o texto informa que o Desconto-Padrão será 

utilizado para remuneração da agência.  

 

10) Este item não deve ser considerado pois a verba não atingirá um valor 

superior a R$2.500.000,00. O valor previsto neste edital é de R$ 1.500.000,00. 

 

11) A Tabela de referência deste edital é a de 2019. 

 

Permanecemos à disposição. 

 

Vinicius Oberg 

Secretário de Ciência de Tecnologia 

 
 

Douglas Magno Amancio de Oliveira 
Presidente da Comissão de Licitação 


