
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/PR 

 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA O SENAC/PR E O SESC/PR 

 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar e esclarecer o 

que segue: 

 

QUESTIONAMENTO 01:  

 
“Nos ítens 8.1.3.3, 8.1.3.4 e 8.1.3.4 são exigidos atestados dos segmentos de mídia digital, 
eletrônica e externa, respectivamente.  
Pergunta : Em cada atestado deverá constar o valor mínimo (50% do valor anual estimado 
para contratação) ?” 
 

RESPOSTA: Para os atestados ou cartas de referência exigidos nos subitens 8.1.3.3,  8.1.3.4 
e 8.1.3.5 do Edital não há necessidade de comprovação de valor equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) ou mais do valor total ANUAL estimado de contratação. 
 

QUESTIONAMENTO 02:  

 
“No caso de um único atestado que contemple satisfatoriamente o valor anual estimado para 
contração e conste os serviços executados para os  segmentos de mídia digital, eletrônica e 
externa , perguntamos se o mesmo será considerado válido. 
Há necessidade de especificar o valor para cada segmento de mídia ?” 
 

RESPOSTA: Os atestados e/ou cartas de referência exigidos nos subitens 8.1.3.2, 8.1.3.3, 
8.1.3.4 e 8.1.3.5 do Edital são documentos diferentes e que devem ser emitidos por pessoas 
distintas.  
O atestado de capacidade técnica exigido no subitem 8.1.3.2 deve ser emitido por pessoa 
jurídica pública ou privada para a qual a licitante tenha prestado serviços de agenciamento 
de propaganda, por no mínimo 12 (doze) meses, em valor equivalente a 50% (cinquenta por 
cento) ou mais do valor total ANUAL estimado de contratação, informado no subitem 1.3 
do Edital, não sendo permitida a soma de atestados apenas para fins de comprovação do 
valor mínimo exigido. 
Já os atestados ou cartas de referência exigidos nos subitens 8.1.3.3, 8.1.3.4 e 8.1.3.5 do 
Edital devem ser emitidos por veículos de comunicação de diferentes segmentos – um de 
mídia digital, um de mídia eletrônica e outro de mídia externa. Nestes atestados ou cartas 
de referência, não há necessidade de se especificar valores de contratação, pois o que se 



 
 

pretende é apenas demonstração de relacionamento comercial satisfatório com a licitante, 
a fim de comprovar sua capacidade técnico-operacional.  
 

QUESTIONAMENTO 03:  

 
“No item 4.2. O invólucro destinado ao acondicionamento da Via Não Identificada do Plano de 
Comunicação Publicitária (ENVELOPE Nº 01) deverá ser um envelope do tipo ‘bolha’, papel 
kraft, com as seguintes dimensões aproximadas: 37 cm x 47 cm. 
O Senac não irá fornecer os envelopes? As licitantes terão que providenciar? E se tiver 
diferença na cor do papel do envelope e acabar identificando a licitante no momento da 
entrega, como o Senac irá proceder?” 
 

RESPOSTA: Tendo em vista o atual estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
de Covid-19 decretado no estado do Paraná, e a fim de atender às determinações municipais 
e estaduais a esse respeito, o SENAC/PR estabeleceu uma série de medidas para garantir o 
necessário distanciamento social e, assim, evitar o contágio entre seus alunos, clientes, 
colaboradores e o público em geral. Dentre essas medidas estão orientações e 
procedimentos para entrada de pessoas nas suas Unidades de Educação Profissional e 
Tecnológica e na sede da Administração Regional, inclusive para a realização das licitações. 
Normas específicas para a participação nas sessões públicas estão publicadas no site do 
SENAC/PR, na aba da Concorrência nº 02/2020, no campo 1º Arquivo Complementar, 
arquivo nomeado de ‘CC_02_2020_CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO 
PÚBLICA.pdf’. 
Por essa razão, o invólucro destinado ao acondicionamento da Via Não Identificada do Plano 
de Comunicação Publicitária não poderá ser fornecido pelo SENAC/PR (condutor da 
licitação), devendo este ser providenciado pelas licitantes. E para que não haja identificação, 
deverão ser estritamente observadas as especificações constantes do item 4.2 do Edital, 
quais sejam: envelope do tipo ‘bolha’, papel kraft, com dimensões aproximadas de 37 cm x 
47 cm.  
 
QUESTIONAMENTO 04:  

 
“No item 6.6.6.1 não define se o plano deve ser entregue em folhas soltas, grampeado ou 
encadernado. 
Como devemos entregar o plano de comunicação via não identificada?” 
 

RESPOSTA: Os textos do Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada deverão 
ser entregue em folhas grampeadas com um grampo no lado superior esquerdo das páginas. 
VIDE ERRATA. 
 
QUESTIONAMENTO 05:  

 
“No item 6.7.3.2 - Os exemplos de peças e/ou material da ideia criativa devem ter formatos 
compatíveis com suas características e adequarem-se às dimensões do envelope fornecido 
pelas Entidades Licitadoras. 



 
 

As peças da ideia criativa podem ser apresentadas em papel A3 e dobradas caso não couber 
no envelope? 
 
RESPOSTA: Sim, podem ser dobradas para que caibam no envelope, contanto que não 
deformem o envelope, causando a identificação da empresa. 
 
As peças da ideia criativa podem ser impressas em papel especial como exemplo couché ou 
fotográfico?” 
 

RESPOSTA: Sim, podem ser impressas em papel especial. 
 
QUESTIONAMENTO 06:  

 
“No item 6.7.4 Estratégia de mídia e não mídia – subitem b: simulação de plano de distribuição 
em que a licitante identificará as peças e ou material destinados à veiculação, exposição ou 
distribuição e suas respectivas inserções, quantidades e custos nominais de produção e de 
veiculação, exposição ou distribuição.   
Já no anexo I – Briefing - 5. Verba: para o exercício de simulação para a avaliação da técnica 
do presente Edital, objetivo da campanha ora estabelecida, a licitante deve contemplar todos 
os custos necessários para sua realização, como criação, produção e mídia, até o valor de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais).  
Podemos considerar o que pede o item 6.7.4 –b e desconsiderar os custos de criação na 
campanha simulada?” 
 

RESPOSTA: Na simulação de plano de distribuição, os custos nominais inseridos deverão 
respeitar o valor máximo de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) estabelecido para a 
simulação da campanha, incluindo criação de plano, peças e contratação de mídia. 
 
QUESTIONAMENTO 07:  

 
“No Briefing – item 5. Verba: Ressalte-se que o custo de produção está incluso 
excepcionalmente para essa simulação, e que do exercício de mídia deve constar valores 
brutos e sem descontos dos veículos de comunicação (uma vez que os mesmos serão 
negociados posteriormente pela licitante vencedora).  
As tabelas dos veículos de comunicação devem ser vigentes na data do aviso da publicação 
do edital (maio/2020)? 
 
RESPOSTA: Sim, considerar as tabelas vigentes em maio/2020. 
 
Considerando que mídias sociais e mídia display são meios que não atuam com tabelas de 
preços, mas na relação de peças no briefing pede “peças online”, entendemos que podemos 
apresentar na campanha e na estratégia de mídia peças online mesmo não tendo tabela de 
preços. Está correto nosso entendimento?” 
 

RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. 
 



 
 

 
QUESTIONAMENTO 08:  

 
“O edital não define a quantidade de peças “físicas” a serem apresentadas na ideia criativa. 
Levando em consideração o critério de isonomia entre as licitantes participantes e o critério 
de julgamento, a verba e a questão dos custos a serem incluídos, precisamos que seja 
determinado o número de peças.” 
 

RESPOSTA: As peças devem ser limitadas a uma por mídia escolhida. No caso de peças para 
veiculação digital, limita-se a uma peça apenas englobando todas as mídias (Facebook, 
Instagram, etc). VIDE ERRATA. 
 
QUESTIONAMENTO 09:  

 
“No item 6.9.1.1 Capacidade de Atendimento e subitens. 
Podemos incluir fotos, logos e imagens na capacidade de atendimento?” 
 

RESPOSTA: Sim, podem ser incluídas fotos, logos e imagens. 
 
QUESTIONAMENTO 10:  

 
“No item 6.9.3.1 - Com relação aos relatos de soluções de problemas de comunicação – 
subitem a: Apresentação de, no mínimo, 02 (duas) soluções bem-sucedidas de problemas de 
comunicação planejadas e propostas pela licitante e implementadas por seus clientes. Serão 
admitidos até 2.000 (dois mil) caracteres por relato. 
O padrão de todos os editais é limitar os cases por páginas (duas páginas) e não por 
caracteres, pois fica complicado para contar os “caracteres” nos cases impressos, inclusive 
para a própria subcomissão avaliar se as licitantes cumpriram ou não esse quesito.  
Outro detalhe é que 2.000 caracteres é menos que 1 página inteira de texto, o que dificulta 
apresentar um relato onde temos que contemplar problema, solução e resultado. 
É possível alterar esse item para duas páginas?” 
 

RESPOSTA: Capacidade de sintetizar mensagens é uma virtude a ser seguida pelas agências. 
Assim, o padrão a ser seguido é o de 2 mil caracteres com espaços, divididos entre problema, 
solução e resultado. 
 
QUESTIONAMENTO 11:  

 
“1. Pelo que sabemos, o Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP é o único órgão 
reconhecido legalmente como fiscalizador e certificador das condições técnicas de agências de 
propaganda. No entanto, para deixar essa informação certificada, levando em conta que o 
edital abre a possibilidade de emissão do certificado por "entidade equivalente", gostaríamos 
de saber se o Senac/PR e o Sesc/PR reconhecem algum outro órgão, que não o CENP, como 
fiscalizador e certificador das condições técnicas de agências de propaganda. Em caso positivo, 
qual seria? 



 
 

2. Caso o Senac/PR e o Sesc/PR decidam aceitar qualquer entidade que comprove ser 
reconhecida legalmente, nos termos da legislação vigente. Gostaríamos de esclarecer o 
seguinte: 
2.1. O reconhecimento da entidade emissora de certificado precisará ser em nível nacional, 
estadual ou municipal? Caso possa ser estadual ou municipal, pode ser de qualquer cidade ou 
estado da federação brasileira? 
2.2. Será exigido que esse reconhecimento legal da entidade equivalente seja feito por um 
órgão público? Qual(is) seriam esses órgãos, por exemplo?” 
 

RESPOSTA: Desconhecemos a existência de outra entidade legalmente reconhecida para a 
emissão do certificado exigido no subitem 8.1.3.1 do Edital, o qual apenas reproduz a norma 
contida no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei nº 12.232/2010. A possibilidade de apresentação 
de certificado emitido por ‘entidade equivalente’ ao CENP, constante da supramencionada 
Lei, refere-se à eventual substituição daquele Conselho por outro ou à criação de outras 
entidades legalmente reconhecidas durante o curso do processo licitatório.   
 
QUESTIONAMENTO 12:  

 
“Quais são os recursos próprios do Senac que podem seu usados na campanha simulada?” 
 

RESPOSTA: Site do SENAC/PR, ferramenta interna de disparo de e-mkt, perfis sociais do 
SENAC/PR em Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. 
 

 

Curitiba-PR, 08 de junho de 2020. 

 

Comissão Especial de Licitação  


