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                                                                Francisco Beltrão, 26 de outubro de 2018. 
 
Ofício Licitações – nº 049/2018                         
 
À 
BLANCO LIMA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. - ME 
CASCAVEL - PR 
 

Senhores, 
 

Vimos com o presente, esclarecer os questionamentos formulados por 
Vossa Senhoria com relação a licitação que será realizada através da Tomada de Preços  
nº 030/2018, para contratação de agência de publicidade: 

  
1.        No item 9.2: “Os envelopes referidos neste item deverão ser 

indevassáveis, contando na sua parte externa frontal os seguintes dizeres: 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2018 
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA TÉCNICA PLANO DE COMUNICAÇÃO 
PUBLICITÁRIA – VIA NÃO IDENTIFICADA (Este envelope não poderá conter qualquer 
marca, sinal, rubrica, etiqueta ou identificação externa ou interna, e será fornecido de 
forma padronizada pelo Município de Francisco Beltrão).” 
No item 11.4.1: Será vedada a aposição no envelope e no conteúdo destinado às 
informações da via não identificada do Plano de Comunicação Publicitária, qualquer 
marca, sinal, etiqueta, palavra ou qualquer outro elemento que possibilite a identificação 
do seu proponente/autor antes ou depois da abertura do envelope, devendo ser 
apresentada da seguinte forma, não podendo ultrapassar 12 (doze) páginas, em papel 
sulfite A4, branco 75 a 90 gramas: 
A Lei 12.232/2010  é muita clara quanto a apresentação de etiqueta na via não-
identificada do plano de comunicação, no seu artigo Art. 6º parágrafo XII - será vedada a 
aposição, a qualquer parte da via não identificada do plano de comunicação publicitária, 
de marca, sinal ou palavra que possibilite a identificação do seu proponente antes da 
abertura do invólucro de que trata o § 2o do art. 9o desta Lei; 
Ao verificar que o edital pede que seja apresentada uma etiqueta, recomenda-se que tal 
item seja retificado do edital por comprometer a lisura do certamente, sendo que a 
colocação de uma etiqueta, mesmo que não contenha nome empresarial de identificação 
clara, pode ser considerada como uma forma de identificação no envelope de via não 
identificada. 

RESPOSTA:  O Edital será retificado. 
 
 

 
 

2.        No item 11.3.3.1 ao referir-se as peças da ideia criativa a serem 
apresentadas em papel A4 pergunta-se: Existe alguma posição a forma de apresentação 
dessas peças? Elas podem ser impressas em papel de melhor qualidade, como papel 
fotográfico/glossy com gramatura superior a 90g? 
 

RESPOSTA: Não. Somente em Papel Sulfite A4 Branco 75 a 90g 
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3.       Ainda no item 11.3.3.1 as peças deverão ser apresentadas soltas 

do caderno único previsto no item 11.4.1 ou elas contabilizaram também no limite de 12 
páginas previsto no item 11.4.1? 

 
RESPOSTA:  As peças contabilizam o Plano. 
 
 
 
 
 
4.      Ainda no item 11.3.3.1 c), o edital pede:  01 (um) layout para 

panfleto institucional (tamanho máximo no formato A4), pede-se: Esse panfleto poderá 
ser apresentado em uma versão com dobras exemplo: um folder tamanho A4 com uma 
dobra no meio? 

 
RESPOSTA: Trata-se de um layout que deverá ser apresentado 

dentro do padrão, sem rasuras ou dobras. 
 
 
 
 
5.       Ainda no item 11.3.3.1 a), o edital pede:  01 (um) layout para 

publicação em mídias sociais. Pergunta-se: Esse layout pode ser em formato carrossel 
para facebook ou deve ser restrito a um card/publicação estática? 

 
RESPOSTA: Fica a cargo da criação. 
 
 
 
 
6.       Sobre o item acima essa ação poderá ser contemplado no plano 

de mídia com impulsionamento?   
 
RESPOSTA: Trata-se de uma campanha simulada. Fica a cargo da 

proponente. 
 
 
 
 
7.       No item 12.9, diz que os valores a serem utilizados na simulação 

da campanha devem ser a tabela do Sinapro e veículos de comunicação, mas não está 
EXPLICÍTO se é TABELA CHEIA ou com descontos. Devemos usar a TABELA CHEIA 
de ambos? 

RESPOSTA: Preços praticados pelos veículos no mercado local e 
tabela referencial Sinapro/PR, desde que obedeça ao limite de R$ 100.000,00 da 
verba fictícia estabelecida no item 12.10. A prática de descontos fica a critério da 
proponente. 
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8.       No item 11.5.1 e), o edital pede: documentos que comprovem o 

vínculo empregatício dos profissionais quantificados no Subitem 11.5.1, letra “a”, com a 
cópia dos mesmos no livro de registros da empresa, acompanhada pela GFIP gerada 
pelo sistema do Governo Federal com dados dos Ministérios da Fazenda e do Trabalho e 
Emprego, devendo a emissão ser referente ao mês anterior à data da abertura do 
certame; Obs.: Os documentos do item 11.5.1-e, não serão computados no total máximo 
de 10 (dez) páginas a que se refere o item 11.5.1.- I, em relação aos outros itens deste 
tópico. 

 A atual lei nº 13.467/2017 conhecida como reforma trabalhista, aprovada 
pelo Congresso Nacional em 14/07/2017 e que já se encontra em plena vigência em todo 
o território nacional prevê que as relações de vínculos empregatícios sejam feitas por 
contrato de trabalho, visto que muitas empresas tem adotado essa prática. Outrora 
também, no artigo 442 da CLT prevê que o contrato individual de trabalho seja o acordo 
tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Isso quer dizer que o contrato 
de trabalho pode ser escrito e com cláusulas específicas (expresso) ou verbal e sem 
previsão especial das condições de trabalho (tácito) o que substitui o registro nos livros 
da empresa e a GFIP. Pergunta-se: Podem ser apresentados os contratos de trabalho 
dos funcionários da licitante como forma de comprovar seu vínculo empregatício 
também? 
 

RESPOSTA: O Edital será retificado. 
 

 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação 

 


