
 

  

QUESTIONAMENTOS – Audiência Pública – 26/04/2016 

Contratação de até 03 (três) Agências de Propaganda  para a prestação de serviços 
de publicidade . 

 

Questionamento 1 - Do Item 6.13 e 6.14  

O item 6.14 que trata do Invólucro n.º 3 estabelece redação no sentido de que o Invólucro 
n.º 3 e os documentos nele contidos não poderão ter "informação, marca, sinal, etiqueta ou 
qualquer outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária - via não 
identificada - "que permita a identificação da Autoria. 

Contudo, o item 6.13 do Edital prevê que o "INVÓLUCRO Nº 3 e os documentos nele 
acondicionados terão a identificação da CONCORRENTE " e que tais "documentos 
serão assinados na última página e rubricados nas d emais ". 

Como se vê, enquanto um item diz que os documentos não poderão ser identificados o 
item imediatamente anterior menciona que deverão conter a identificação da Licitante e 
serem assinados, desta forma questiona-se: 

- Qual o procedimento a ser adotado na espécie? 

Resposta Questionamento 1 - O item 6.13 pede que o conteúdo do Invólucro nº 3 
(Capacidade de atendimento, repertório e relatos de soluções de problemas de 
comunicação) tenha a identificação da concorrente, sendo assinado na última página 
e rubricado nas demais.  

Já o item 6.14 diz que o conteúdo do Invólucro nº 3 não poderá ter informação, 
marca, sinal, etiqueta ou qualquer elemento que conste do Invólucro nº 1 (Plano de 
Comunicação Publicitária – Via não identificada) que permita a identificação da 
autoria deste, antes da abertura do Invólucro nº 2. 

Na pratica o Invólucro nº 1 não pode ter qualquer elemento que o identifique com o 
invólucro nº 3. 

 

Questionamento 2 - Do Objeto da Licitação  

"1.1  A presente concorrência tem por objeto a contratação de até 3 (três) Agências de 
Propaganda, doravante denominadas AGÊNCIA, LICITANTE, PROPONENTE, 
CONCORRENTE ou CONTRATADA, para prestar serviços de publicidade ao 
Conglomerado Banco do Brasil, doravante denominado BANCO ou CONTRATANTE, 
conforme descrito no Anexo 1.  

 Já o Anexo 1 discorre em seu subitem 1.1: 

"Os serviços serão prestados ao Conglomerado Banco do Brasil S.A., inclusive Fundação 
Banco do Brasil e empresas ou entidades que vierem a integrar o Conglomerado 
(...omissis)" 

Qual a razão para inicialmente constar conglomerado e posteriormente, Fundações e 
empresas ou entidades que vierem a integrar o conglomerado? Existe uma definição clara 
da quantidade de empresas que atualmente integram o Conglomerado? Tal 



 

  

questionamento se faz necessário a fim das Concorrentes terem a exata dimensão do 
serviço a ser prestado e a quem será prestado. 

Resposta Questionamento 2 - O subitem 1.1 do Anexo 1, visa estabelecer o 
conceito de "Conglomerado Banco do Brasil" para efeitos do contrato, e, para este 
fim, abrange as sociedades atualmente controladas ou que vierem a ser controladas 
pelo Banco do Brasil, e, ainda, a Fundação Banco do Brasil. Atualmente o Banco do 
Brasil controla dezenas de empresas (relação completa no endereço eletrônico 
www.bb.com.br >> Relação com Investidores >> Conheça o BB >> Estrutura 
Organizacional >> Conglomerado), mas aquelas para as quais as agências poderão 
realizar trabalhos de publicidade, sempre demandadas pela Diretoria Estratégia da 
Marca, são BB DTVM, BB Previdência, BB Tecnologia e Serviços (BBTS) e 
BBTurismo. 

 

Questionamento 03 - Da garantia 

 O subitem 17.1 do Edital exige a apresentação de garantia de 1% do valor total do 
instrumento contratual. 

 Entretanto, o Edital não garante a execução da verba, nem mesmo um percentual mínimo a 
ser executado pela Concorrente (item 3.3) o que equivale a dizer que a Concorrente 
garante integralmente o contrato em 1%, e para isto terá um custo, ao mesmo tempo em 
que não tem garantia mínima de faturamento, acarretando o desequilíbrio do citado item, 
devendo neste aspecto ser adequado. 

Resposta Questionamento 3 - O orçamento anual de publicidade destinado às 3 
agências está estimado em R$ 500.000.000,00. No contrato a ser firmado com cada 
uma das agências há previsão de utilização até o limite desse orçamento, mas sem 
assegurar faturamento mínimo. As 3 agências deverão literalmente disputar esse 
orçamento, de acordo com as regras previamente estipuladas pelo BB (Normas de 
seleção interna de agências). Relativamente à garantia, é da responsabilidade do 
administrador estipular no contrato tal exigência, para garantir a perfeita execução dos 
serviços. O edital não estipula garantia para participação dos licitantes na licitação, 
não havendo, portanto, cerceamento à participação. O edital também não estipula 
garantia contratual máxima de 5% sobre o orçamento de R$ 500 milhões (garantia de 
R$ 25 milhões), nem sobre a média do orçamento estimado destinado às 3 agências 
(R$ 167 milhões (garantia de R$ 8,3 milhões), mas estipula R$ 5 milhões, 1% do 
orçamento total, valor que corresponde, a título de exemplo, a 5% de um contrato 
para prestação de serviços para orçamento anual de R$ 100 milhões, número factível 
para a presente licitação, abaixo dos limites citados e que atende aos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. 
Ademais, as obrigações contratuais, inclusive a de eventuais reparações de danos e 
prejuízos, nascem a partir da assinatura do contrato, independentemente do efetivo 
faturamento pela contratada, de modo que a garantia deve vigorar desde a 
assinatura. 

 

Questionamento 4 - Do item 17.2 - Prazo de validade  da proposta 



 

  

 O Edital em seu item 17.2 estabelece o prazo mínimo  de 120 (cento e vinte) dias para a 
validade da proposta de preço, entretanto, o artigo 64, §3º, da Lei nº 8.666/93 prevê que 
este prazo é corresponde ao prazo máximo fixado pel a legislação , restando evidente 
que as Licitantes após os 60 (sessenta) dias estarão liberadas por disposição legal, 
devendo neste sentido ser esclarecido e eventualmente adequada a redação do 
mencionado Edital. 

Resposta Questionamento 4 - O prazo de validade da proposta, em nosso caso, 
compreende o período estimado de 120 dias entre a data da entrega da proposta de 
preços (Invólucro nº 4) pela concorrente à comissão de licitação (1ª. sessão pública) e 
a assinatura do contrato. Esgotado o prazo de validade, fica o licitante liberado do seu 
compromisso com a administração. Regra geral, essa condição está prevista na Lei 
8.666/93, no Art. 64, § 3º, onde se estabelece o prazo mínimo de validade da 
proposta em 60 dias. A adoção do prazo de 120 dias está aderente à necessidade da 
administração em face da duração do processo, além do que a proposta comercial 
não se relaciona diretamente a preços, mas a percentual sobre o orçamento 
publicitário, o que permite maior flexibilidade na duração da validade da proposta. 
Além disso, a previsão de prazo de validade de 120 dias está alinhada ao 
entendimento do ilustre jurista Dr. Marçal Justen Filho1, segundo o qual, o prazo de 
validade das propostas de que trata o art. 64, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993 pode ser 
ampliado – ou mesmo reduzido – mediante disposição editalícia, conforme 
consagrado no art. 6º da Lei 10.520/2002, abaixo reproduzido, que disciplina o 
pregão, e que esse dispositivo não se aplica apenas ao pregão (princípio da 
especialidade), mas genericamente a todas as licitações.  
 
Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não 
estiver fixado no edital . [grifou-se] 

(Texto, a seguir, para argumentação. Não será publicado) 
Segundo o autor, como o prazo de validade de propostas é matéria referida 
preponderantemente ao interesse privado, o instrumento convocatório pode 
estabelecer regras diversas, quer ampliando, quer reduzindo o prazo previsto no § 
3º do Art. 64. Ainda, registra que a Lei n.º 10.520 veicula normas gerais sobre 
licitação. Portanto, sua abrangência é ampla. Não seria a circunstância de 
destinar-se a disciplinar o pregão que impediria a aplicação generalizada de 
normas contidas naquele diploma. Portanto, apenas seria possível reputar como 
não extensíveis às demais modalidades licitatórias as regras contidas na Lei n.º 
10.520 que fossem especificamente relacionadas com a natureza do pregão. Ora, 
o disposto no art. 6º do aludido diploma não se relaciona com as características 
próprias e peculiares do pregão. Ao contrário, até se poderia reputar que, se a 
disposição se aplica ao pregão é uma modalidade caracterizada pela rapidez na 
conclusão do procedimento licitatório. Pode presumir-se que o pregão propiciará 
contratação em período muito mais sumário do que se passa no tocante às outras 
modalidades licitatórias. Ora, não haveria sentido em restringir a autorização para 
ampliar o prazo de validade das propostas apenas ao caso de pregão. As outras 
modalidades, que exigem prazo maior para conclusão do certame, envolvem 
ainda maiores motivos para ampliação do prazo de validade das propostas. 

                                                           
1 Comentários à lei de licitações e contratos adminis trativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética. 2005. p. 534. 



 

  

Portanto, cabe reputar que o disposto no art. 6º da  Lei do Pregão configura 
norma geral, que se aplica a todas as hipóteses de licitação, alterando 
parcialmente a disciplina constante do § 3º do art.  64 da Lei n.º 8.666 . [grifou-
se] 

 

Ademais, a regra esculpida no art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 é de caráter supletivo, 
sendo aplicável apenas quando o instrumento convocatório não dispuser em modo 
diverso. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do  
RMS º 15.378/SP, publicado no DJU de 22.02.2005, Relatado pelo Ministro Luis Fux. 
No presente caso, o edital é claro e explícito quanto ao prazo da proposta. Em 
acréscimo, a proposta comercial tem finalidade, apenas, de julgamento da licitação, 
não estabelecendo vínculo com o preço a ser pago na efetiva execução do serviço, de 
modo que a celebração do contrato após o prazo de 60 dias mencionado no § 3º do 
art. 64 da Lei 8.666/93, não traz prejuízo algum ao contratado. 
 

Questionamento 5 - Da renovação contratual 

 O Edital e seus anexos não são claros em relação à renovação contratual, principalmente 
em relação ao momento da renovação, do prazo, da forma, etc.  

 Para que se mantenha segurança jurídica mister se faz esclarecer tanto no Edital, quanto 
na minuta de contrato, de forma detalhada, a forma, prazo, como ocorrerá, principalmente 
em relação às garantias contratuais a serem apresentadas, haja vista que estas terão 
prazo de validade. 

Resposta Questionamento 5 - A prorrogação da vigência do contrato está prevista 
no Item 2 do Edital, bem como na Cláusula Segunda do contrato e prevê que os 
contratos terão 12 meses de vigência prorrogáveis por até 60 meses. As prorrogações 
são formalizadas mediante termo aditivo, a cada 12 meses. A garantia deverá ser 
revalidada a cada prorrogação. O histórico desta contratação é de o contrato   ser 
prorrogado até os 60 meses, embora,  a renovação seja  uma faculdade do Banco. 

 

Questionamento 6 - Do item 1.4.3 - Anexo 1  

 O Edital ao tratar sobre pesquisas de avaliação da publicidade acaba por estabelecer a 
necessidade de apresentação de mais de uma pesquisa anual, entretanto, tem-se que para 
fins publicitários, e principalmente quanto a imagem da marca, é cediço que a consolidação 
ou alteração da marca tradicionais, como é o caso do Banco do Brasil, leva-se tempo para 
qualquer alteração substanciais a ponto de ser perceptível em pesquisas com frequência 
inferior a um ano. 

 A única justificativa para pesquisas com a temporalidade pretendida pelo edital seria no 
caso de empresas/instituições afastadas dos meios de comunicação ou quando a empresa 
pretende modificar a marca a fim de se adequar a uma nova realidade, ambos os casos 
acima não se enquadram no caso do Banco do Brasil, por isso a necessidade de 
adequação da regra a fim de não onerar demasiadamente o contrato e as Concorrentes. 

Resposta Questionamento 6 - Considerando os argumentos apresentados neste 
questionamento e após a reunião divulgada no endereço eletrônico 



 

  

www.bb.com.br/editaislicitacoes >> Licitações Centralizadas, em 27.04.2016, reunião 
esta realizada em 29.04.2016 e que contou com a presença de quatro representantes 
de agências, o Banco fará o ajuste neste item do Edital. As agências não serão 
obrigadas a realizar duas pesquisas por ano, mas mantem-se a possibilidade do 
Banco solicitar até duas, em virtude do alto grau de incerteza no cenário político-
econômico nacional, com impactos na indústria financeira e, consequentemente na 
percepção de seus clientes. 

 

Questionamento 7 - Do item 1.4.4 - Anexo 1  

 A redação da Lei n.º 12.232/10 já prevê a execução de pesquisas e de outros instrumentos 
de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de 
divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os 
resultados das campanhas realizadas. 

 Significa dizer, na prática, que as demais pesquisas exigidas pelo Edital já estão cobertas 
pela própria redação legal, vez que toda pesquisa deve estar necessariamente vinculada a 
uma campanha ou ação de publicidade a ser realizada, seja ela um Pré-teste ou até 
mesmo Pesquisa de Avaliação de Publicidade, Avaliação de Campanha, etc. 

 Novamente a redação do edital deve ser adequada a fim de evitar despesas 
desnecessárias e que somente onerariam as Licitantes, diminuindo, inclusive, o caráter 
competitivo do certame. 

Resposta Questionamento 7 - O detalhamento das pesquisas no Edital tem como 
objetivo deixar claro aos participantes do certame todos os estudos que serão 
necessários como contrapartida na relação Banco e Agências fazendo com que a 
tarefa de precificar as propostas seja mais acurada possível. 

A inclusão de pesquisas para geração de conhecimento está ligada apenas ao tema 
“Publicidade”, está amparada na lei n° 12.232/10 e tem como objetivo principal gerar 
campanhas mais assertivas uma vez que teremos mais informações quanto ao 
público-alvo de determinada ação, seu perfil etc. 

 

Questionamento 8 - Do Núcleo de Mídia - Funções 

 Questionamento 8.1 - Neste sentido questionamos qual seria o papel do citado Núcleo de 
Mídia do Banco do Brasil se dentro das competências das agências de publicidade e 
propaganda já constam as funções pretendidas pelo citado Núcleo? 

Resposta Questionamento 8.1 - O Núcleo de Mídia tem por objetivo assessorar o 
Banco do Brasil no controle dos investimentos de mídia de forma centralizada, tais 
como: 

- mantém controle da verba de mídia autorizada pelas agência licitadas; 

- efetua valorações de propostas de contratos de mídia, participa de suas 
formalizações, controla saldos e assegura que todo envolvimento previsto no contrato 
seja programado pelas agências licitadas nos planos de mídia; 



 

  

- confere as informações dos planos de mídia apresentados pelas agências licitadas 
de acordo com as tabelas dos veículos e suas negociações; 
- confere os documentos de autorização de mídia emitidos pelas agências licitadas; 

- emite relatórios diversos gerados a partir das informações centralizadas em seus 
controles; entre outras funções. Ou seja, enquanto cada agência licitada tem a visão 
apenas dos planos de mídia sob sua condução, o Núcleo de Mídia centraliza todas as 
informações relativas à mídia e atua como conferente das mesmas.  

Os grandes anunciantes ligados ao Governo Federal, como Caixa, Correios e a 
própria Secom, tendo em vista o alto investimento em mídia, recorrem à figura do 
Núcleo de Mídia para melhor acompanhamento e controle das ações de mídia. 

 Questionamento 8.2 - Como será feito o acompanhamento dos dados por parte do Núcleo 
de Mídia, considerando que a agência também fará o acompanhamento dos relatórios via 
adserver e/ou relatórios dos veículos? 

Resposta Questionamento 8.2 - As agências fazem o acompanhamento por ação de 
comunicação enquanto o Núcleo de Mídia irá acompanhar as ações executadas pelas 
3 agências contratadas de maneira consolidada. 

 Questionamento 8.3 - Claramente haverá duplicidade de função entre a Contratada e o 
mencionado Núcleo de Mídia, pois tanto o acompanhamento, monitoramento, avaliação de 
desempenho da publicidade, bem como os estudos técnicos são de competência da 
agência e existe departamento específico para tanto, o que demonstra a onerosidade 
excessiva na criação deste Núcleo de Mídia, a duplicidade de funções, e, ainda, a 
possibilidade de conflito entre ambos, demonstrando a desnecessidade de tal criação. 

Resposta Questionamento 8.3 - Não. Enquanto a agência é contratada para a 
execução dos serviços de publicidade, o Núcleo de Mídia irá exercer a função de 
assessoramento entre o contratante e as contratadas. A sua existência se faz 
necessária para não exista falha ou duplicidade de informações entre as partes. 

 

Questionamento 9 - Do Núcleo de Mídia - item III, " d" - profissionais pretendidos 

 Questionamento 9.1 - Os dois profissionais exigidos com experiência em Análise de 
dados e Business Intelligence estão contidos entre os já relacionados no item c?  

Resposta Questionamento 9.1 - Não. São outros dois integrantes do Núcleo de 
Mídia. 

 Questionamento 9.2 - O item d faz apenas descrição específica de funções? 

Resposta Questionamento 9.2 - Não. Além de citar a necessidade de 2 integrantes 
voltados para ações de internet, qualifica também o tipo de serviço atribuído. O 
entendimento do item "C" quando descreve que "O Núcleo contará com, no mínimo, o 
quadro de profissionais descrito a seguir" está dando entendimento que a organização 
administrativa contará com no mínimo 12 integrantes, listados ali, quando na verdade 
são 14 (item C e D somados).. 

 

Questionamento 10 - Do Anexo 2 - Item 2.1.5, letra K 



 

  

 O referido item ao se referir à letra "k", estabelecendo a Não identificação da 
CONCORRENTE não excepciona a cópia a ser apresentada no INVÓLUCRO n.º 2, desta 
forma questiona-se: 

 A fim de não gerar dúvidas, não seria o caso de especificar que ao Plano de Comunicação 
Publicitária contido no INVÓLUCRO n.º 02 não se aplica a letra K, nos moldes deste 
Edital? 

Resposta Questionamento 10 - A letra K do item 2.1.5 se aplica apenas ao Involucro 
nº 1 – Via não identificada. Procederemos com o ajuste para o Edital da licitação.  

 

Questionamento 11 - Da Capacidade de Atendimento e do julgamento da Proposta 

O referido item 4.2 estabelece: 

"a) O porte e tradição dos clientes atuais da CONCORRENTE e conceito de seus produtos 
e serviços no mercado;” 

Também prevê a necessidade de apresentação de relação nominal dos 10 (dez) principais 
clientes da CONCORRENTE, entretanto, o Edital não prevê, nem tão pouco estabelece os 
parâmetros a respeito do porte e tradição dos clientes da licitante, o que, na prática, 
acarretaria a possibilidade do julgador atribuir nota subjetivamente.  

Como os requisitos do Edital para julgamento devem ser objetivos, o certame deve 
descrever expressamente como deve o julgador proceder ao analisar o porte e tradição dos 
clientes da Licitante, assim como os produtos e serviços. 

O Edital ao determinar que avalie "o porte e a tradição dos clientes atuais da 
CONCORRENTE e o conceito de seus produtos e serviços no mercado", relativamente aos 
clientes atendidos pela licitante, acaba por extrapolar os limites técnicos recomendáveis, 
haja vista que existem muitos clientes (empresa de telefonia, planos de saúde, etc.) que 
são bem atendidos pelas agências, ao mesmo tempo em que o produto/serviço não é bem 
conceituado no mercado de consumo, por isso a necessidade de adequação do citado 
item. 

Como leciona o prof. Marçal Justem Filho, “insista-se em destacar que não basta o edital 
eleger critérios técnicos de julgamento. É necessário estabelecer parâmetros objetivos de 
avaliação das propostas, de modo que o julgamento reflita uma avaliação consistente sobre 
a vantajosidade das ofertas dos particulares”.2 

 Ademais, tal critério é restritivo à medida que é irrelevante para o objeto licitado, sem 
mencionar que pode privilegiar licitantes em detrimento de outras agências de menor porte, 
mas com grande competência, por isso a necessidade de rever o Edital neste ponto. 

Resposta Questionamento 11 - Tal item tem importância baseado nas dimensões 
do Banco e na importância de se relacionar com empresa capaz de atender seus 
diversos públicos, em todas suas peculiaridades e amplitude. 

Para avaliação de “porte e tradição dos clientes” das CONCORRENTES, serão 
utilizados parâmetros objetivos determinados pelo Banco, como balanço patrimonial e 

                                                           
2 Comentários à lei de licitações e contratos adminis trativos. 14ª ed. São Paulo: Dialética. 2005. p. 632, n. 4.2  



 

  

longevidade das empresas. Será retirado do item 4.2, a), do Anexo 2, referência a 
“conceito de seus produtos e serviços de mercado. 

 
Questionamento 12 - Do Anexo 4  

 A indicação de percentual máximo de 2% (dois por cento) é contrária à regra prevista no 
CENP, vez que este indica o percentual de 15% sobre os honorários de produção, devendo 
ser adequado o Edital neste sentido. 

Resposta Questionamento 12 - Trata-se de valor praticado pelo mercado. O 
percentual de 15% por cento diz respeito à participação das agências nas ações de 
mídia. 

 

Questionamento 13 - Do Anexo 5 - item 3.4  

Na impossibilidade de os fornecedores praticarem o preço de referência indicado o Edital 
estabelece a necessidade de nova cotação de preço. Entretanto, a regra do certame não 
abarca a hipótese de não se ter tempo hábil para nova cotação ou ainda não existirem 
fornecedores habilitados para tanto, e dentro do prazo exigido pela Contratante. 

Neste caso, como a agência contratada assume responsabilidade pelo serviço, a situação 
acima deve estar expressamente prevista sob pena de causar prejuízo não contratual, 
acarretando discussões futuras entre contratante e contratada sobre eventuais 
responsabilidades. 

Resposta Questionamento 13 - A agência deverá obter as melhores condições nas 
negociações comerciais e junto a fornecedores, no alcance de preços condizentes 
com o mercado.  

Na hipótese de não se ter tempo hábil para nova cotação, a CONTRATADA deverá 
apresentar as justificativas pertinentes, por escrito. 

Em todo caso o banco irá avaliar a questão e poderá atualizar a redação deste item. 

 

Questionamento 14 - Do Faturamento Mínimo e da Estr utura exigida  

Nos mesmos moldes do questionamento acima referente à garantia contratual, tem-se que 
inexiste previsão de faturamento mínimo a justificar a estrutura mínima pretendida pela 
Contratante. 

A exigência da estrutura sem garantir às contratadas o mínimo de subsistência para 
manutenção da estrutura vindicada é transferir um risco contratual extremamente elevado 
para eventuais concorrentes, devendo o Edital ser mais específico no tocante à utilização 
da verba e garantia mínima, como já ocorre em outras licitações.  

Resposta Questionamento 14 - O contrato não prevê garantia mínima de 
faturamento. Porém prevê, conforme disposição legal, que as campanhas publicitárias 
serão precedidas de procedimento de seleção interna entre as agências. Assim todas 
as agências terão igual condição de realização de campanhas, podendo arcar com a 
estrutura exigida. Vide também resposta ao questionamento nº 3. 



 

  

 

Questionamento 15 - Do item d do Contrato - Pesquis a para geração de 
conhecimento para ações de publicidade  

Como anteriormente salientado, o edital prevê até 2 (duas) pesquisas ao ano, enquanto no 
contrato existe a possibilidade de até 5 (cinco) pesquisas.  

Ocorre que, como anteriormente salientado, a previsão contida na Lei n.º 12.232/10 já 
contempla as pesquisas detalhadas pela Contratante, o que evidencia a desnecessidade 
destas. Desta forma questiona-se: 

Qual a razão de novas pesquisas se estas já estão contempladas na Lei n.º 12.232/10? 

Resposta Questionamento 15 - O detalhamento das pesquisas no Edital tem como 
objetivo deixar claro aos participantes do certame todos os estudos que serão 
necessários como contrapartida na relação Banco e Agências fazendo com que a 
tarefa de precificar as propostas seja mais acurada possível. 

 

Questionamento 16 - Da Cláusula Décima Segunda, §4º , item "d"  

Atualmente é impossível às Contratadas/Concorrentes observarem o prazo de 6 (seis) dias 
de antecedência mínima da data de pagamento mencionada nesta Cláusula, pois o 
processo atual do Banco não permite que seja cumprido tal disposição, assim questiona-
se: 

O prazo fixado será flexibilizado a cada fechamento? 

Haverá a possibilidade de remessa da Nota Fiscal Eletrônica?  

Resposta Questionamento 16 - O prazo exigido está sendo alterado em relação ao 
que é hoje praticado. A nova regra prevê pagamento nos dias 14 e 29 de cada mês e 
os documentos de cobrança devem ser entregues, após aceite da DIREM (§ 2º CL. 
12ª), conforme Parágrafo Quarto da Cláusula Décima Segunda, na área de 
pagamento do Banco com antecedência mínima de 6 (seis) dias das datas previstas 
para pagamento. Caso os documentos não sejam entregues com a antecedência 
definida para o dia 14, o pagamento será realizado no dia 29, sendo esta a 
flexibilização possível para o caso. 

A nota fiscal eletrônica será aceita deste que impressa no dossiê de pagamento.  

 

Questionamento 17 - Da Cláusula Décima Segunda, §10 , itens II e III  

É de conhecimento que em algumas situações, como por exemplo OOH, a compra da 
fiscalização de mídia excede a receita do veiculado em determinado meio.  

A alternativa é a compra por meio da amostragem, mas essa possibilidade não está 
prevista na minuta de contrato.  

Desta forma, para checking de Internet, deveria ser previsto relatório do veículo para as 
peças que não podem ser aferidas, por exemplo “selo”, “facebook”, como ficará a regra 
contratual? 



 

  

Resposta Questionamento 17 - Para a mídia OOH estática, a fiscalização deverá 
ser de 100% das veiculações contratadas pelo Banco. 

Para a mídia OOH Digital, como displays eletrônicos, monitores ou televisores digitais 
em shoppings, aeroportos, elevadores, linhas de metrô, ônibus e outros meios em que 
esse tipo de equipamentos seja instalado, necessitamos de relatório fotográfico da 
fiscalizadora, demonstrando no mínimo 25% dos monitores por 
estabelecimento/empresa de ônibus ou  linha do metrô. Ressaltamos que as fotos 
devem estar datadas, legíveis e clicadas sob um ângulo que identifique os locais em 
que os monitores estão instalados. Além disso, precisamos: 

a) Relatório atestando as quantidades de inserções realizadas, citando o nome da 
campanha veiculada e formatos das peças exibidas, emitido pelo sistema de controle 
e monitoramento utilizado pela empresa responsável pela veiculação; 

b) Declaração de execução dos serviços prestados, sob as penas do art. 299 do 
Código Penal, emitida pelo veículo de Comunicação. 

Para internet, não temos encontrado problemas na comprovação de selo e facebook. 
Porém, caso a fiscalizadora não tenha mecanismo de comprovar a veiculação de 
determinada peça, deve constar no processo uma declaração da empresa informando 
a impossibilidade de fiscalizar, juntamente com o relatório atestando as quantidades 
de inserções realizadas, por data, citando o nome da campanha veiculada e formatos 
das peças exibidas, emitido pelo sistema de controle e monitoramento utilizado pela 
empresa responsável pela veiculação, declaração de execução dos serviços 
prestados, sob as penas do art. 299 do Código Penal, emitida pelo veículo de 
Comunicação e print das peças com data da veiculação. 

 

Questionamento 18 - Da Cláusula Vigésima Segunda  

Qual o correto número de pessoas exigidas para o Núcleo de Mídia? Questiona-se pois o 
número é diferente do previsto no documento 1, do anexo do contrato. 

Resposta Questionamento 18 - Procederemos com o ajuste da Cláusula Vigésima 
Segunda do contrato para o Edital da licitação.  

 

Questionamento 19 - Da Minuta do Contrato  

Quanto ao parágrafo Décimo Quarto, qual a periodicidade que os documentos das 
empresas fiscalizadoras devem ser apresentados? 

Resposta Questionamento 19 - Por período contratual BB/Agência (1 ano) ou a 
cada alteração/atualização das informações de qualquer um dos itens do §14º. 

 

Questionamento 20 - Do Parágrafo Vigésimo Quarto, i tem I - "criação, produção e 
adaptação de peças publicitárias, para o meio onlin e, parte integrante de campanha 
ou ações de comunicação do CONTRATANTE"  

O termo ‘produção’ é utilizado na página 29, item 1.9-a) para referir-se à execução de 
peças ou materiais finais para utilização nas campanhas. Embora a criação e adaptação 



 

  

criativa seja expertise da agência de publicidade, a produção e adaptação de peças para 
veiculação requer contratação de fornecedores especializados em programação, 
adaptação, implementação e ajuste das peças junto aos portais. 

Com isso, entende-se que o previsto no item 1.9, da página 29, “contratação de 
fornecedores de serviços especializados para a produção e a execução técnica das peças, 
campanhas e materiais”, inclui a produção e adaptação para veiculação de peças de mídia 
online. Tal entendimento é correto? 

Resposta Questionamento 20 - Não, o item 1.9 refere-se somente à produção e 
adaptação de peças off-line. Os custos de criação, produção e adaptação de peças 
publicitárias para o meio online deverão ser internalizados pela agência, conforme 
disposto no parágrafo vigésimo quarto, da mesma cláusula. 
 

Questionamento 21 - Seção II, item 6.9  O INVÓLUCRO N° 2 deverá ser fechado e 
rubricado no fecho, e identificado em seu exterior com os seguintes dados: 

INVÓLUCRO N° 2 
PROPOSTA TÉCNICA - PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (...)- VIA 
IDENTIFICADA (RACIOCÍNIO BÁSICO, ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
PUBLICITÁRIA E ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA) 
NOME E CNPJ DA CONCORRENTE CONCORRÊNCIA N° 2016/000 03 (8558) 
BANCO DO BRASIL S.A. DISEC/DICON 

Comentário: faltou dizer que o Invólucro nº 2 não poderá ter informação, marca, sinal, 
etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via 
Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro 
nº 2.  

Resposta Questionamento 21 - Não é necessária essa informação. Conforme item 
10.22 do Edital, na primeira sessão, o invólucro nº 2 será guardado separadamente 
em caixas lacradas e somente será aberto na segunda sessão, com o objetivo de 
identificar, via cotejamento, a autoria do conteúdo do invólucro nº 1.  

 

Questionamento 22 - Seção II, item 6.16  O INVÓLUCRO N° 4 deverá estar fechado e 
rubricado no fecho, ser identificado em seu exterior com os seguintes dados: 

INVÓLUCRO N° 4 PROPOSTA DE PREÇOS 
NOME E CNPJ DA CONCORRENTE CONCORRÊNCIA N° 2016/000 03 (8558) 
BANCO DO BRASIL S.A. DISEC/DICON 

Comentário: faltou dizer que o Invólucro nº 4 não poderá ter informação, marca, sinal, 
etiqueta, palavra ou outro elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – Via 
Não Identificada e possibilite a identificação da autoria deste antes da abertura do Invólucro 
nº 2. 

Resposta Questionamento 22 - Não é necessária essa informação. Conforme item 
10.22 do Edital, na primeira sessão, o invólucro nº 4 será guardado separadamente 
em caixas lacradas e somente será aberto na terceira sessão, quando já se 
conhecerá a autoria do conteúdo dos invólucros nº 1.  



 

  

 

Questionamento 23 - Seção II, item 9.3  Quando se tratar de representante designado 
pela CONCORRENTE no SICAF, será efetuada consulta online ao aludido Sistema, de 
onde será impresso o comprovante e juntado ao processo. 

Comentário: sugere-se a retirada do trecho acima, porque a IN Mare 05/95 foi revogada 
pela IN 02/SLTI/MPOG, de 11.10.2010. 

Resposta Questionamento 23 - Apontamento pertinente. Procederemos à alteração 
para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 24 - Seção II, item 10.5  Poderão ser admitidas, a juízo da CL, alterações 
formais (?) destinadas a sanar evidentes erros formais que não impliquem alteração do 
conteúdo das Propostas e Documentos de Habilitação, e desde que não comprometam a 
lisura e o caráter competitivo desta Concorrência. 

Comentário 1: colocado nesta seção, esse dispositivo abrange as propostas técnicas e de 
preços (Propostas). O dispositivo está repetido no item 11 do Anexo 4 (propostas de 
preços), mas não no Anexo 2 (propostas técnicas). Isso causa insegurança na aplicação da 
regra. 

Comentário 2: como serão materializadas as “alterações formais”? As licitantes farão as 
alterações à mão ou poderão substituir documento? Esse é procedimento inusitado nas 
licitações do gênero comunicação, incluída a contratação de agências. 

Sugestão: sugere-se a retirada do item 11 do Anexo 4 e a adoção de redação alternativa 
para o item 10.5 acima, empregada pela SECOM, como segue: 

10.5 A Comissão de Licitação e a Subcomissão Técnica cuidarão para que a 
interpretação e aplicação das regras estabelecidas neste Edital e em seus Anexos 
busquem o atingimento das finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos 
exagerados, irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuam para assegurar a 
contratação da proposta mais vantajosa e a igualdade de oportunidade de participação dos 
interessados, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993. Para tanto, poderão, no 
interesse do BANCO, relevar aspectos puramente formais nas Propostas Técnicas e de 
Preços e nos documentos de Habilitação apresentados pelas licitantes, desde que não 
comprometam a lisura e o caráter competitivo desta concorrência. 

Resposta Questionamento 24 - Apontamento pertinente. Procederemos à alteração 
para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 25 - Seção II, item 10.10  Os INVÓLUCROS das CONCORRENTES 
desclassificadas ou inabilitadas que não puderem ser devolvidos nas sessões públicas 
ficarão à disposição das interessadas pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da 
publicação no D.O.U. do julgamento desta Concorrência, após o que serão destruídos. 

Comentário: a Lei nº 8.666 prevê a devolução de documentos das inabilitadas porque a 
habilitação é feita antes do julgamento das propostas. Havendo inabilitação, todos os 
documentos podem ser devolvidos/ destruídos. Aqui, todavia, como a habilitação é no final, 
as propostas técnicas das empresas desclassificadas devem ficar, em tese, no processo, 



 

  

para eventual exame dos órgãos de controle. O TCU já interpelou sobre isso em 
concorrência da SECOM/PR para o mesmo objeto. 

Resposta Questionamento 25 - Apontamento pertinente. Procederemos à retirada 
do termo “ou inabilitadas” para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 26 - Seção II, item 10.11  Dado início aos trabalhos na sessão pública de 
recebimento dos INVÓLUCROS PROPOSTA TÉCNICA e DE PREÇOS, a CL identificará 
os representantes das CONCORRENTES de acordo com o disposto no item 9. 

Comentário/sugestão: a procuração não é a única forma de representação. Sugere-se a 
retirada do trecho tachado. 

Resposta Questionamento 26 - Apontamento pertinente. O item 10.11 será 
modificado para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 27- Seção II, item 10.22  Os INVÓLUCROS N° 3 serão guardados 
separadamente em caixas lacradas. (...) 

Comentário: qual a utilidade de lacrar as caixas com os Invólucros nº 3, se não há previsão 
para que sua abertura se dê em sessão publica com a presença das licitantes? Esse 
dispositivo poderá suscitar questionamento de órgãos de controle, diante da falta de 
previsão para retirada do lacre em sessão pública.  

Resposta Questionamento 27 - Os Invólucros nº 3 serão abertos, e rubricados 
conforme item 10.16 do Edital e, após, a CL procederá conforme item 10.22. Sendo 
assim, o procedimento de lacrar as caixas tem o intuito de guardar de forma 
organizada e segura os Invólucros nº 3, até que sejam apresentados à Subcomissão 
Técnica, conforme item 10.25. 

 

Questionamento 28 - Seção II, item 10.25  Após a entrega dos documentos mencionados 
no item 10.24, a CL encaminhará à Subcomissão Técnica as caixas lacradas contendo os 
documentos constantes dos INVÓLUCROS N 3 para análise. 

Comentário: ver comentário em 10.22 acima. 

Resposta Questionamento 28 - Vide resposta ao questionamento 27. 

 

Questionamento 29 - Seção II, item 10.27  Se alguma Proposta Técnica for 
desclassificada por descumprimento de regras deste Edital,  durante a fase de análise e 
julgamento das propostas técnicas, a Subcomissão Técnica atribuirá pontuação a cada 
quesito ou subquesito da Proposta, e lançará sua pontuação em planilhas que ficarão 
acondicionadas em envelope fechado e rubricado no fecho pelos membros da 
Subcomissão Técnica, até que expire o prazo para recursos relativos a essa fase. 

Comentário 1: a regra desse item repete o disposto no item 6.7 do Anexo 2, com graves 
divergências entre ambos. O trecho tachado colide com o do item 6.7 e descumpre o 
preceito mais importante da Lei de Regência, pertinente ao julgamento das propostas sem 



 

  

o conhecimento de sua autoria. Em face da Lei, não é possível atribuir pontos a nenhuma 
proposta identificada. Se isso ocorrer o processo será anulado por ilegalidade. Por essa 
razão, o art. 6º, § 2º, da Lei nº 12.232 assevera “Se houver desclassificação de alguma 
proposta (...) ainda assim será atribuída pontuação (...) exceto nos casos em que o 
descumprimento resulte na identificação do proponen te (...)”, como consta do item 6.7 
do Anexo 2. 

Comentário 2: para desclassificar proposta, diz a jurisprudência, é preciso haver ofensa 
grave ao Edital, que proporcione vantagem à licitante ou cause prejuízo ao Banco ou a 
licitantes. Mas, nas licitações da espécie, algumas CL ou ST de outros poderes ou esferas 
administrativas, são levadas a desclassificar proposta porque a página foi numerada fora 
do lugar ou não foi numerada, por exemplo, e outros pecadinhos do gênero. 

Comentário 2: a SECOM/PR sempre alerta para que integrantes do Executivo Federal não 
procedam dessa maneira, pois, se houver desclassificação nesses casos, a licitante 
recorrerá à Justiça e vencerá, uma vez que tais ocorrências não têm o condão de identificar 
a autoria da proposta, de proporcionar vantagens à licitante ou de causar prejuízos ao 
Banco ou às demais licitantes.  

Sugestão: sugere-se a simples retirada do item 10.27 e a manutenção do item 6.7 do 
Anexo 2 com a redação ali proposta. 

Resposta Questionamento 29 – Apontamento pertinente. O item 10.27 será modificado e 
o 6.7 do Anexo 2 será excluído para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 30 - Seção II, item 10.28  Se alguma Proposta Técnica for 
desclassificada por não atender o previsto no item 6.8 do Anexo 2 deste Edital, referente às 
pontuações, mesmo assim a Subcomissão técnica atribuirá pontuação a cada quesito ou 
subquesito da Proposta e lançará sua pontuação em planilhas que ficarão a disposição dos 
interessados para vistas. [não é apenas a pontuação mínima.] 

Questionamento 30.1 - Comentário 1: o trecho “que ficarão à disposição para dos 
interessados para vistas” causa insegurança jurídica, uma vez que elas não podem ser 
retiradas de seus envelopes antes de concretizados os procedimentos da segunda sessão, 
destinada à revelação da autoria das propostas. 

Resposta Questionamento 30.1 - Apontamento pertinente. O item 10.28 será 
acrescido de informação sobre o momento de concessão de vistas para publicação do 
Edital da Licitação. 

Questionamento 30.2 - Comentário 2: a essência dessa disposição já está contemplada 
no item 10.27 acima, porquanto não atingir as diversas pontuações mínimas previstas no 
item 6.8 do Anexo 2 é não atender o Edital. 

Resposta Questionamento 30.2 - Não, este item é para o caso específico de 
desclassificação por não atingir as diversas pontuações mínimas previstas no item 6.8 
do Anexo 2. 

Questionamento 30.3 - Sugestão: sugere-se a simples retirada dos itens 10.27 e 10.28 e a 
manutenção do item 6.7 do Anexo 2 com a redação ali proposta. 



 

  

Resposta Questionamento 30.3 – Sugestão não acatada. Os itens 10.27 e 10.28 
serão mantidos com os ajustes necessários. 

 

Questionamento 31 - Seção II, item 10.51  Habilitadas as CONCORRENTES, o 
procedimento será homologado e o objeto será adjudicado a até 3 (três) AGÊNCIAS mais 
bem classificadas no julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços e que ... 

Comentário: a redação precisa ser alterada, como acima sugerido, e complementada. Às 
agências não basta ser mais bem classificadas; também têm de apresentar ou aceitar a 
proposta de menor preço, como previsto no item 10.43. 

Resposta Questionamento 31 -  Não há necessidade de alteração. As melhores 
classificadas no julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços conforme o item 
10.51 já contempla a fase prevista no item 10.43. 

 

Questionamento 32 - Seção II, item 10.52  Em caso de provimento de recurso pela 
Subcomissão Técnica ou pela CL, em favor da classificação de proposta técnica e/ou 
proposta de preços, serão convocados os CONCORRENTES a comparecerem a nova 
sessão pública.   

a) Abertura da planilha de pontuação a que se refere o item 10.27, revisão da planilha 
geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada Proposta Técnica 
com as justificativas escritas das razões que fundamentaram as pontuações, em cada 
caso, e divulgação do resultado final do julgamento das Propostas Técnicas; 

b) Proceder ao julgamento e identificação da Proposta de menor preço, dando 
conhecimento aos representantes dos CONCORRENTES e efetuar a negociação e 
demais procedimentos previstos no item 10.38. 

Questionamento 32.1 - Comentário 1: apesar da boa intenção de quem redigiu essa 
disposição, além de inusitada em certames para contratação de agência de propaganda, 
ela é confusa. Por que abrir as planilhas? Pontuação não é a única razão de 
desclassificação. 

Resposta Questionamento 32.1 - O disposto é para a abertura da(s) planilha(s) que 
trata o item 10.27, que não será(ão) aberta(s) nas sessões que trata o item 10.30.  

Questionamento 32.2 - Comentário 2: quanto à pontuação, com certeza haverá 
recurso(s), mas a revisão da planilha geral com as pontuações só será feita após o 
julgamento dos recursos sobre pontuação, pela ST, em sessão reservada, após o 
encaminhamento do resultado à CL e, se for o caso, à autoridade superior. 

Resposta Questionamento 32.2 - A(s) planilha(s) que trata o item 10.27, serão 
pontuadas e estarão em envelope fechado. O recurso neste momento é contra a 
análise por descumprimento de alguma regra do Edital. 

Questionamento 32.3 - Sugestão: colocar ponto final após ‘pública’ e retirar o restante do 
texto. 

Resposta Questionamento 32.3 -  Sugestão não acatada. 

 



 

  

Questionamento 33 - Seção II, item 11.3  A escolha dos membros da Subcomissão 
Técnica dar-se-á por sorteio, em sessão pública a ser realizada entre os nomes de uma 
relação que terá, no mínimo, 18 (dezoito) integrantes, previamente cadastrados, 
respeitando-se a constituição descrita no item 11.2. 

Comentário 1 : o sorteio pode ocorrer até mesmo depois de recebidas as propostas (nesse 
caso teriam de ficar sob a guarda a CL, até que fossem sorteados os membros da ST). 

Comentário 2: se mantido o trecho acima e houver impugnação a nomes que atrase o 
procedimento de sorteio, corre-se o risco de ter de alterar a data de recebimento das 
propostas apenas para cumprir o disposto no trecho tachado. 

Sugestão: retirar o trecho tachado, até porque não há previsão legal nesse sentido. 

Resposta Questionamento 33 -  Sugestão não acatada. O Banco entende o risco e 
procederá conforme proposto. 

 

Questionamento 34 - Seção II, item 15.3  No ato da contratação, as CONCORRENTES 
VENCEDORAS deverão apresentar: 

a)  documento  que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa; 

Comentário/sugestão: a procuração não é o único documento capaz de habilitar 
representante para assinatura do contrato. Sugere-se a retirada do trecho taxado.  

Resposta Questionamento 34 -  Sugestão acatada.  

 

Questionamento 35 - Seção II, item 15.4  A assinatura do contrato estará condicionada à 
regularidade de situação das CONCORRENTES VENCEDORAS junto ao SICAF ou junto 
ao BANCO e da regularidade trabalhista (Lei 12.440/2011). 

Comentário: o BB não faz consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (Ceis), no Portal da Transparência mantido pela Controladoria Geral da União 
(CGU), e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 
atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União constante do Acórdão nº 
1793/2011-Plenário? E no Cadin?] 

Resposta Questionamento 35 -  Sim,  o Banco faz as consultas ao Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Portal da Transparência 
mantido pela Controladoria Geral da União (CGU) antes de assinatura do contrato. 

 

Questionamento 36 - Seção II, item 17.1  Será exigido de cada CONTRATADA, durante 
toda a vigência do contrato, garantia no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor total 
do instrumento contratual, na forma da minuta constante do Anexo 12, devendo ser 
apresentado ao CONTRATANTE o comprovante de uma das modalidades descritas a 
seguir:  

Questionamento 36.1 – Comentário 1: na fiança e no seguro-garantia, costuma-se 
acrescer 90 dias à vigência contratual. 



 

  

Resposta Questionamento 36.1 -  Da leitura da Cláusula Décima Sexta, Parágrafo 
Quinto e Sexto da minuta de contrato, depreende-se que não serão aceitas garantias 
em que o garantidor limite o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de 
vigência da garantia. 

Questionamento 36.2 – Comentário 2: faltou prever cobertura de multas sancionatórias. O 
contrato prevê o uso da garantia para isso, mas não obriga a contratada a exigir que o 
emissor da garantia faça constar tal possibilidade no documento garantidor. 

Resposta Questionamento 36.2 -  A Cláusula Décima Sexta, Parágrafo Terceiro da 
minuta de contrato, exige que o Banco esteja autorizado a executar a garantia para 
cobrir multas, indenizações ou pagamento de qualquer obrigação, inclusive em caso 
de rescisão. 

Questionamento 36.3 – Comentário 3: editais costumam fazer alusão ao BC e à Susep 
quanto ao regular funcionamento dos emitentes das garantias. 

Resposta Questionamento 36.3 -  A Cláusula Décima Sexta da minuta de contrato 
faz a devida alusão. 

Questionamento 36.4 – Sugestão: (i) retirar o trecho taxado porque a garantia será 
apresentada depois de assinado o contrato, conforme previsto, corretamente, na cláusula 
décima sexta da minuta de contrato. (ii) avaliar a conveniência de completar as 
disposições. 

Resposta Questionamento 36.4 -  Apontamento pertinente. O item será modificado 
para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 37 - Seção II, item 19.8  No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a 
contar da data da assinatura do contrato, as AGÊNCIAS que vierem a ser contratadas 
deverão comprovar que possuem, em Brasília (DF), estrutura de atendimento compatível 
(...)  

c) 3 (três) profissionais de atendimento: experiência comprovada de, no mínimo, 1 (um) 
ano em atendimento de publicidade; 

g) 2 (duas) duplas de profissionais de criação: experiência comprovada de, no mínimo, 2 
(dois) anos na criação/redação publicitária; 

h) 1 (um) profissional de criação para o meio internet: experiência comprovada de, no 
mínimo, 1 (um) ano na criação/redação publicitária para ambiente online; 

Comentário: quanto aos trechos marcados acima, ver divergências em relação à cláusula 
décima oitava da minuta de contrato. 

Resposta Questionamento 37 - Apontamento pertinente. O item será modificado 
para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 38 – Anexo 2, item 2.1.5  O Plano de Comunicação Publicitária 
(Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa, e Estratégia de 
Mídia e Não Mídia) deverá ser: 



 

  

Questionamento 38.1 – Sugestão: a) redigido em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente;  

Resposta Questionamento 38.1 -  Sugestão aceita. 

Questionamento 38.2 – Sugestão: b) elaborado em papel A4 branco com gramatura de 
75 a 90g/m2, orientação retrato, observado o disposto na alínea “b” do item 2.1.7;  

Resposta Questionamento 38.2 -  Sugestão aceita. 

Questionamento 38.3 – Sugestão: c) com espaçamento de 3 cm na margem esquerda e 
2 cm na direita, a partir da borda; [comentário: margem maior para autuação do processo.]  

Resposta Questionamento 38.3 -  Sugestão aceita. 

Questionamento 38.4 – Sugestão: d) texto e numeração das páginas em fonte arial 12,  
na cor preta, observado o disposto nos itens 2.1.6 a 2.1.9; [comentário: a retirada do 
‘normal’ permitirá o uso de itálico, negrito e sublinhado, muito importantes para a 
apresentação das propostas.]  

Resposta Questionamento 38.4 -  Sugestão não aceita, a liberação da formatação 
pode possibilitar a identificação. 

Questionamento 38.5 – Sugestão: e) espaçamento simples entre as linhas e, 
opcionalmente, duplo após títulos e subtítulos e entre parágrafos; [comentário: alterações 
deixarão o texto mais arejado e facilitarão a leitura pela ST.]  

Resposta Questionamento 38.5 -  Sugestão não aceita, a liberação da formatação 
pode possibilitar a identificação. 

Questionamento 38.6 – Sugestão: g) sem recuos nos títulos, entretítulos, parágrafos e 
linhas subsequentes; [maior clareza.]  

Resposta Questionamento 38.6 -  Sugestão aceita. 

Questionamento 38.7 – Sugestão: h) com todas páginas numeradas sequencialmente, a 
partir da primeira folha interna, pelo editor de textos, em algarismos arábicos; [comentário: 
a retirada do trecho dará liberdade às concorrentes e evitará dissabores para a ST.]  

Resposta Questionamento 38.7 -  Sugestão não aceita, manter o número 
padronizado é importante para a identificação da quantidade e ordenamento das 
páginas. 

Questionamento 38.8 – Sugestão: i) em caderno único, com espiral colocado à 
esquerda; [comentário: também para evitar dissabores para a ST.]  

Resposta Questionamento 38.8 -  Sugestão não aceita, a liberação da cor do espiral 
pode possibilitar a identificação. 

 

Questionamento 39 – Anexo 2, item 2.1.6  Sugestão: Os subquesitos Raciocínio Básico e 
Estratégia de Comunicação Publicitária poderão ter gráfico e/ou tabela,  observadas as 
seguintes regras: [comentário: pela falta das regras sugeridas abaixo, o BB teve de 
responder a um montão de perguntas de licitantes.] 

a) os gráficos ou tabelas poderão ser editados em cores; 



 

  

b) os dados e informações dos quadros e/ou tabelas devem ser editados na fonte arial 10. 

Resposta Questionamento 39 - Sugestão aceita. O item 2.1.6 será modificado para 
publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 40 – Anexo 2, item 2.1.7  Sugestão: As páginas em que estiverem 
inseridos os gráficos e/ou tabelas dos subquesitos Raciocínio Básico e Estratégia de 
Comunicação Publicitária poderão: 

a) ser apresentadas em papel A3 dobrado. Nesse caso, para fins do limite previsto no 
subitem 2.1.14, o papel A3 será computado como duas páginas de papel A4; 

b) ser impressas na orientação paisagem. 

Resposta Questionamento 40 - Sugestão aceita. O item 2.1.7 será modificado para 
publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 41 –  Anexo 2, item 2.1.8  Sugestão: Os gráficos, tabelas e planilhas 
integrantes do subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia poderão: 

I - ser editados em cores; 
II - ter fontes e tamanhos de fonte habitualmente utilizados nesses documentos; 
III - ter qualquer tipo de formatação de margem; 
IV - ser apresentados em papel A3 dobrado.  

Resposta Questionamento 41 – Sugestão não aceita. Por opção do Banco, o item 
continuará com a redação. 

 

Questionamento 42 – Anexo 2, item 2.1.9  Sugestão: As especificações do item 2.1.5 não 
se aplicam aos exemplos de peças de que trata a alínea "c” do item 2.1.16. 

Resposta Questionamento 42 – Sugestão não aceita. Por opção do Banco, o item 
continuará com a redação. 

 

Questionamento 43 – Anexo 2, item 2.1.10  Sugestão: Os exemplos de peças e/ou 
material integrantes do subquesito Ideia Criativa serão apresentados separadamente do 
caderno de que trata o item 2.1.5. 

Resposta Questionamento 43 – Sugestão não aceita. Por opção do Banco, o item 
continuará com a redação. 

 

Questionamento 44 – Anexo 2, item 2.1.14  Sugestão: Os textos pertinentes ao Plano de 
Comunicação Publicitária estão limitados a 10 (dez) páginas, ressalvado que os roteiros 
das peças de que trata a alínea "c” do item 2.1.16 - Ideia Criativa e os textos, tabelas, 
gráficos e planilhas referentes à alínea "d” do item 2.1.16 - Estratégia de Mídia e Não Mídia 
não serão computados nesse limite de páginas. 



 

  

Comentário: a lauda é padronizada pela ABNT e não corresponde ao especificado em 2.1.5 
acima. 

Resposta Questionamento 44 - Sugestão aceita. O item 2.1.14 será modificado para 
publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 45 – Anexo 2, item 2.3.2  Sugestão: O Repertório será constituído de 
peças e ou material concebidos e veiculados, expostos e ou exibidos pelas 
CONCORRENTES, preferencialmente nos últimos 3 (três) anos,(...)  

Comentário: a expressão conjunto de trabalhos dá a entender tratar-se de campanha, o 
que sempre gera perguntas de licitantes. 

Resposta Questionamento 45 - Sugestão aceita. O item 2.3.2 será modificado para 
publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 46 – Anexo 2, item  2.4.2  Sugestão: Deverão ser apresentados 3 (três) 
cases, de, no máximo 2 (duas) páginas  

Resposta Questionamento 46 - Sugestão aceita. O item 2.4.2 será modificado para 
publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 47 – Anexo 2, item  2.4.3  Sugestão: Se a CONCORRENTE apresentar 
cases em quantidade inferior à estabelecida no item 2.4.2, sua pontuação máxima, neste 
quesito, será proporcional à prevista na alínea "d” do item 6.1 deste anexo, aplicando-se a 
regra de três simples. 

Comentário: confusão importante entre cases e suas peças. 

Resposta Questionamento 47 - Sugestão aceita. O item 2.4.3 será modificado para 
publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 48 –  Anexo 2, item  6.7  Se houver desclassificação de alguma Proposta 
Técnica por grave ofensa a disposições deste instrumento convocatório, mediante o exame 
de cada caso concreto, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos e 
subquesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em envelope fechado 
e rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que expirem os prazos 
para interposição de recursos relativos a essa fase da licitação, exceto nos casos em que o 
descumprimento resulte na identificação da CONCORRENTE antes da abertura do 
INVÓLUCRO N° 2 - via identificada do Plano de Comun icação Publicitária. 

Comentário/sugestão: ver comentários referentes aos itens 10.27 e 10.28 da seção II. O 
texto correto é o acima e aqui é o local correto para tal disposição. 

Resposta Questionamento 48 – Vide resposta ao questionamento 29. 

 



 

  

Questionamento 49 –  Anexo 2, item 6.9  Em caso de empate que impossibilite a 
identificação automática das 3 (três) CONCORRENTES mais bem classificadas nesta fase, 
serão assim consideradas as que tiverem obtido as maiores pontuações no quesito  Plano 
de Comunicação Publicitária. Se ainda necessário, serão consideradas as pontuações de 
seus subquesitos, observando-se a ordem abaixo, até que se obtenha o desempate: 

a) Estratégia de Comunicação Publicitária; 
b) Ideia Criativa; 
c) Estratégia de Mídia e Não Mídia; 
d) Raciocínio Básico. 

Resposta Questionamento 49 – Sugestão não aceita. Por opção do Banco, o item 
continuará com a redação. 

 

Questionamento 50 –  Anexo 2, item 6.10  Persistindo o empate após adotado dos 
critérios anteriores, será considerada a pontuação obtida no quesito Capacidade de 
Atendimento. Por fim, serão consideradas as pontuações do Repertório e dos Relatos de 
Soluções de Problemas de Comunicação, consecutivamente. 

Comentário/sugestão: as propostas de aperfeiçoamento acima tornam mais claro o 
procedimento e colocam o quesito PCP como o primeiro a ser considerado no desempate e 
não seus subquesitos. 

Resposta Questionamento 50 - Sugestão aceita. O item 6.10 será modificado para 
publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 51 –  Anexo 4, item 9.  Serão desclassificadas as Propostas de Preços 
que: 

a) apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras ou emendas ou entrelinhas que 
comprometam seu conteúdo; 

b) forem apresentadas em desacordo com os termos da minuta constante do Anexo 5; 
c) apresentarem preços baseados em outra proposta ou que contiverem qualquer item 

condicionante para a entrega dos serviços; 
d) apresentarem percentual de honorários superior a 2% (dois por cento) sobre os 

custos comprovados e previamente autorizados pelo BANCO, relativos aos serviços 
de produção e execução técnica de peças e materiais realizados por fornecedores, 
com a intermediação e supervisão da AGÊNCIA, cuja distribuição não proporcione o 
desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, previsto na Cláusula 
Quinta da minuta do contrato anexo a este Edital. 

Comentário: a retirada o texto da alínea ‘a’ está justificada no comentário sobre o item 6.7 
do Anexo 2. 

Sugestão: em contrapartida à retirada da referida alínea, sugere-se criar o item 9.1, como 
segue: 

9.1 Também poderão ser desclassificadas propostas por grave ofensa a regras deste Edital 
e seus Anexos, mediante o exame de cada caso concreto.   



 

  

Resposta Questionamento 51 – Sugestão não aceita. Por opção do Banco, o item 
continuará com a redação. 

 

Questionamento 52 –  Anexo 4, item  11.  Poderão ser admitidas, a juízo da CL, alterações 
formais (?) destinadas a sanar evidentes erros formais que não impliquem alteração do 
conteúdo das Propostas e desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo 
desta licitação. 

Comentário: ver comentários e sugestão referente ao subitem 10.5 da seção II. 

Resposta Questionamento 52 – Vide resposta questionamento 24. 

 

Questionamento 53 –  Anexo 6, item  2.2.  A CONCORRENTE que optar pela 
comprovação da Regularidade de Situação por meio do SICAF, registro cadastral oficial do 
Poder Executivo Federal, nos termos dos Decretos n. 3.722 e 4.485, de 09.01.2001 e 
25.11.2002, respectivamente, deverá atender às seguintes exigências:  

Comentário: ver comentários sobre a revogação da IN 05/95, no item 9.3 da seção II e no 
item 4.1.3 deste Anexo. 

Resposta Questionamento 53 - Apontamento pertinente. O item 2.2 será modificado 
para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 54 –  Anexo 6, item 3.2  cópia do certificado de qualificação técnica de 
funcionamento de que trata o § 1° do art. 4° da Lei  12.232/2010, obtido perante o Conselho 
Executivo das Normas- Padrão (CENP). 

Comentário: o certificado passou a ser emitido eletronicamente e pode ser baixado pela CL 
no site do CENP.  

Resposta Questionamento 54 – Sugestão não aceita, o certificado deverá ser 
impresso e anexado aos documentos de qualificação técnica. Por opção do Banco, o 
item continuará com a redação. 

 

Questionamento 55 –  Anexo 6, item  4.1.3.;  declaração de inexistência de fato 
superveniente impeditivo à sua habilitação, que o impeça de participar de licitações, 
conforme minuta constante do Anexo 7 deste Edital; 

Comentário 1: com a revogação da IN 05/95, inexiste hoje previsão legal para tal exigência.  

Comentário 2: o STJ já decidiu, há muito tempo, que a exigência é descabida. 

Comentário 3: por determinação do TCU, o MP editou o Decreto nº 3.722 e a IN 
02/SLTI/MPOG sem prever a exigência que constara da IN 05/95. 

Sugestão: como alternativa, nos editais de licitação da SECOM/PR tem constado 
disposição que aqui poderia ser assim redigida: “A AGÊNCIA fica obrigada a declarar ao 
BANCO a existência de fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, se e quando 
ocorrerem”. 



 

  

Resposta Questionamento 55 – Não será exigida a declaração de inexistência de 
fato superveniente impeditivo (item 4.1.3 do Anexo 5 e o Anexo 7). Será incluído no 
Anexo 6, item em que a contratada se obriga a declarar a ocorrência de fato 
superveniente que atente contra as condições de sua habilitação. O Edital será 
modificado para publicação. 

 

Questionamento 56 –  Anexo 6, item  5.6.  O documento necessário para representação 
da CONCORRENTE na sessão de abertura, juntamente com o documento de identificação 
do respectivo representante deverá ser entregue à CL apartado do INVÓLUCRO. 

Comentário: o item 9.9 da seção II contém regra genérica que serve para todo o 
procedimento. Se ainda assim for mantido este item 5.6, sua redação deverá ser adaptada, 
pois fala em “sessão de abertura”.  

Resposta Questionamento 56 - Apontamento pertinente. O item 5.6 será modificado 
para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 57 –  Anexo 6, item  5.9.  O CONCORRENTE que apresentar 
documentos falsos, será inabilitado e estará sujeito a aplicação das sanções e penalidades 
previstas no item 18 da Seção II deste Edital. 

Comentário: ver comentário referente ao item 15.4 da seção II. 

Resposta Questionamento 57 – Sugestão não aceita. Por opção do Banco, o item 
continuará com a redação. 

 

Questionamento 58 – Anexo 7, Comentário: ver comentários anteriores sobre falta de 
previsão legal para exigência desta declaração, no item 9.3 da seção II. 

Resposta Questionamento 58 – Vide resposta questionamento 55. 

 

Questionamento 59 –  Anexo 12 - Preâmbulo - CONTRATO N° 2016/8558-XXXX, DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (...) ESTABELECIDA NA , NESTE 
ATO REPRESENTADAPOR SEUS  

Comentário/sugestão: a expressão ‘com sede’ aplica-se apenas à matriz. O termo 
‘estabelecida’ serve para matriz ou filial. 

Resposta Questionamento 59 – Apontamento pertinente. O preâmbulo  será 
modificado para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 60 –  Anexo 12 -  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O pagamento será 
creditado em conta corrente mantida pela CONTRATADA no Banco do Brasil S.A, nos dias 
14 (catorze) ou 29 (vinte e nove) de cada mês, mediante apresentação dos comprovantes 
de prestação dos serviços, da entrega da respectiva nota fiscal/fatura e expressa 
autorização do CONTRATANTE. 



 

  

Comentário: o Banco não tem disposições especiais para nota fiscal eletrônica? 

Resposta Questionamento 60 – Vide resposta ao questionamento 16. 

 

Questionamento 61 –  Anexo 12 -  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Parágrafo Primeiro - 
A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, previamente a emissão da nota 
fiscal/fatura, os comprovantes relacionados à prestação dos serviços descritos abaixo: 

Comentário: é isso, mesmo? Antes de emitir a NF, a contratada apresenta os documentos 
ao BB? Depois apresenta tudo novamente?  

Resposta Questionamento 61 – Sim, antes de emitir a nota fiscal (Parágrafo 
Quarto), a Agência deverá enviar os comprovantes relacionados à prestação de 
serviços (Parágrafo Primeiro) para emissão de aceite pela Direm (Parágrafo 
Segundo). Após o aceite os documentos de cobrança devem ser protocolados 
conforme Parágrafo Quarto. 

 

Questionamento 62 –  Anexo 12 -  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Parágrafo Segundo - 
Os comprovantes dos serviços mencionados nos itens "a”, "b” e "c” do Parágrafo Primeiro e 
no Parágrafo Décimo desta Cláusula, deverão ser entregues ao CONTRATANTE após a 
efetiva realização dos serviços para manifestação de aceite das contrapartidas contratuais, 
no endereço Direm / Divisão Orçamento e Acompanhamento das Ações  

Comentário: o que são ‘contrapartidas contratuais’ em serviços de publicidade? 

Resposta Questionamento 62 – As contrapartidas contratuais são os serviços 
realizados. A Cláusula será modificada para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 63 –  Anexo 12  - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Parágrafo Quinto - 
Os preços de tabela de cada inserção e os descontos negociados de que trata esta 
cláusula serão conferidos e atestados pelo Núcleo de Mídia por ocasião da apresentação 
do Plano de Mídia, pela CONTRATADA, ao CONTRATANTE, e serão atestados pelo 
BANCO. 

Questionamento 63.1 –  Comentário 1: a regra trata de procedimentos que ocorrem em 
momentos distintos.  

Resposta Questionamento 63.1 – Não se trata de procedimentos distintos. A 
conferência acontece antes dos documentos de pagamento serem gerados e é 
prerrogativa para a autorização da mídia. O recebimento, conferência e atestado do 
NM ocorre antes da liberação por parte da Divisão de Mídia no documento, sendo 
uma exigência. 

Lembrando que o PM aprovado não autoriza a execução da mídia, somente a 
aprovação do planejamento. Esse planejamento aprovado é o gerador dos DOACs, 
documento sim que autoriza a agência a executar as contratações dos espaços de 
mídia. 



 

  

Questionamento 63.2 Comentário 2: a conferência do NM por ocasião da apresentação do 
PM antecede a veiculação; portanto, as disposições nesse sentido ficarão mais bem 
delineadas nas cláusulas que tratam das funções e atribuições do NM. 

Resposta Questionamento 63.2 – A conferência do NM realmente antecede a 
veiculação, mas essa função já está listada no ANEXO 12 - MINUTA DO 
CONTRATO, Documento 1, no item II - Subfunções, "a" Controle, subitem "vii" 
conferir os planos de mídia das agência antes de seu encaminhamento para 
aprovação da CONTRATANTE: tabela, descontos, e qualificação da pessoa jurídica 
do veículo (CNPJ e nome empresarial). 

Questionamento 63.3 Comentário 3: depois da veiculação, caberá à autoridade 
competente conferir se os valores constantes da nota fiscal do veículo são os mesmos (ou 
menores) que aqueles previamente examinados pelo NM. Nada impede que o NM volte a 
examinar os preços (como auxílio à autoridade), mas são dois procedimentos distintos.  

Resposta Questionamento 63.3 – A verificação dos documentos apresentados é 
realizada por área interna do Banco, sem necessidade de manifestação ou 
comentário visto que o NM não realizar nova conferência após veiculação. 

Questionamento 63.4 Comentário 4: seria melhor chamar o procedimento do NM de 
‘conformidade’ ou algo parecido, para não fazer confusão com o ato de atestar, que cabe a 
quem tem poderes para isso na liquidação da despesa.  

Resposta Questionamento 63.4 – Apontamento pertinente. Procederemos com os 
ajustes para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 64 – Anexo 12  - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Parágrafo Décimo - 
Na comprovação dos serviços efetuados, a CONTRATADA obriga-se a apresentar, sem 
ônus para o CONTRATANTE, os seguintes documentos: 

b) nas praças não cobertas por serviços de checagem: 

• declaração de não cobertura na(s) praça(s) veiculada(s) ou de não cobertura do(s) 
veículo(s) na(s) praça(s) veiculada(s), emitida pelas empresas fiscalizadoras existentes no 
mercado, assinada por quem detém poderes; 

Comentário/sugestão: parece que seja necessário o acréscimo acima sugerido. 

Resposta Questionamento 64 – Apontamento pertinente. Procederemos com os 
ajustes para publicação do Edital da Licitação. 

 

Questionamento 65 –  Anexo 12 -  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A CONTRATADA 
obriga-se, (...) 

Parágrafo Quinto - Para fins de sigilo, a CONTRATADA obriga-se a estabelecer quarentena 
de 12 (doze) meses para atendimento de conta publicitária na indústria financeira para os 
executivos  da CONTRATADA que trabalhem na área de criação, planejamento e 
atendimento. 

Comentário 1: qual a acepção de ‘executivos’ para fins dessa disposição? Qualquer 
profissional da agência ou sócios, acionistas, dirigentes etc.? 



 

  

Comentário 2: a falta de clareza pode suscitar insegurança jurídica! 

Resposta Questionamento 65 – Apontamento pertinente. Procederemos com os 
ajustes para publicação do Edital da Licitação.   

 

Questionamento 66 –  Anexo 12 -  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA 
deverá comprovar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, (...)  

c) 2 (dois) profissionais de atendimento: experiência comprovada de, no mínimo, 1 
(um) ano em atendimento de publicidade; 
g) 2 (duas) duplas de criação: experiência comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos na 
criação/redação publicitária; 
h) 1 (uma) dupla de criação para o meio internet: experiência comprovada de, no 
mínimo, 1 (um) ano na criação/redação publicitária para ambiente online; 

Comentário: ver divergências em relação ao item 19.8 do Edital. 

Resposta Questionamento 66 – Apontamento pertinente. Procederemos com os 
ajustes para publicação do Edital da Licitação.  

 

Questionamento 67 –  Anexo 12 -  CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Em relação ao pessoal 
utilizado na execução deste contrato, a CONTRATADA se compromete a: 

a) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e os profissionais 
necessários à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva 
empregadora;  

Comentário: ver comentário abaixo sobre terceirização. 

b) apresentar ao CONTRATANTE uma relação nominal de todos os empregados que 
executarão os serviços, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida 
nessa relação; 

Comentário 1: além de burocratizar a relação, essa exigência tem o risco potencial de, 
perante órgãos de controle interno e externo, suscitar a caracterização de contrato de 
terceirização. 

Comentário 2: se assim caracterizado, pode haver consequências para o Banco, nos 
âmbitos operacional (obrigação de publicar a relação dos empregados em seu site) e 
administrativo (responder a eventuais interpelações dos órgãos de controle). 

Resposta Questionamento 67 – Apontamento impertinente. A relação nominal 
solicitada é para simples conferência dos empregados, tendo em vista eventuais 
demandas trabalhistas. 

 

Questionamento 68 –  Anexo 6, item II –  O item II do Anexo 6 prevê a comprovação de 
um patrimônio líquido igual ou superior a 5 milhões para as concorrentes. Tal exigência 
restringe a participação das agências de porte médio, acarretando menor concorrência no 
certame. Além disso, algumas empresas possuem valor de PL inferior em virtude da 



 

  

politica de distribuição de resultados. Para garantir saúde financeira das agências a 
sugestão é exigência de um PL igual ou superior a 3 milhões e os índices maiores que 1.  

Resposta Questionamento 68 – A exigência de R$ 5.000.000,00 de PL, 
corresponde a 1% do valor estimado para licitação e está abaixo do máximo permitido 
na Lei 8.666/93, em seu art. 31, § 3º. O percentual de 1% sobre o estimado é igual ao 
definido para os contratos assinados pelo Banco decorrentes do último certame, onde 
houve a participação de mais de 20 concorrentes, não se mostrando esta exigência 
ser restritiva. 

 

Questionamento 69 – Reivindicamos que no edital possa participar apenas agências com 
mais de 50% de capital brasileiro, visto que o Banco do Brasil é o maior incentivador de 
empresas brasileiras. 

Resposta Questionamento 69 – Não há previsão legal para que o Banco possa 
fazer esta limitação. 

 

Questionamento 70 – Quanto à exigência de repertório com menos de 3 anos, a Lei 
8.666/93 veta limitação temporários quanto a experiência anteriores dos licitantes. 

Resposta Questionamento 70 – Não há restrição ao repertório solicitado no Anexo 
2, item 2.3, uma vez que são exigidos preferencialmente nos últimos 3 anos, podendo 
a concorrente apresentar o repertório que ela entender melhor. 

 


