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Objeto: Contratação de agência de publicidade e propaganda para atividades de serviços de 
propaganda institucional e de produto, a partir de estudo, planejamento, conceituação, concepção, 
criação, intermediação e supervisão de compra e veiculação de mídia com o intuito de atender ao 
princípio da publicidade e ao direito à informação, de promover à venda bens ou serviços, de 

difundir ideias e iniciativas que melhorem a imagem da PBGÁS. Bem como informar ao público em 
geral por formas inovadoras de comunicação publicitária e em consonância com as mídias digitais 

e as novas tecnologias, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência e demais 
anexos.   

 

Assunto: Esclarecimento  
 
 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados o seguinte esclarecimento no 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 

 

 

Esclarecimento 1: 
Licitante questiona: 
“O item 7.19 do Edital prevê que o Envelope Nº 5 deve ser apresentado pelos licitantes após a 
publicação do julgamento final das propostas. Já o item 11.2 prevê que a documentação referente 
à habilitação no caso de cópias simples deve ser apresentada à CPL preferencialmente até 48 
horas antes da abertura do certame. Deste modo, a licitante questiona: Qual a data correta para 
apresentação do Envelope Nº 5? O prazo de 48 horas se aplica apenas no caso de autenticação 
de cópias pela própria CPL?” 
  

RESPOSTA:  
A documentação de habilitação, contida no envelope nº 5, deverá ser apresentada após 

julgamento das propostas, conforme previsto no Edital. A autenticação dos documentos de 
habilitação, que porventura sejam apresentados em cópias simples e acompanhados dos originais 
para conferência, poderá ser realizada durante a sessão pertinente pela própria CPL, não sendo 
necessário a apresentação prévia dos documentos.  
 
 

Esclarecimento 2: 
Licitante questiona: 
“O item 11.4.3.3 do Edital exige que o licitante possua estabelecimento com "estrutura de 
atendimento compatível com o volume e a característica dos serviços a serem prestados à 
PBGÁS". Existe alguma especificação para tal exigência? O que seria definido como estrutura de 
atendimento compatível com o serviço objeto da licitação?” 
 

RESPOSTA:  
Não existe especificação para estrutura mínima do estabelecimento do licitante. Porém, o 

mesmo deve atender de forma satisfatória ao objeto licitado.   
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Esclarecimento 3: 
Licitante questiona: 
“O item 1.2 do Edital 1.2 - estabelece o valor máximo de R$ 738.000,00 (setecentos e trinta e oito 
mil reais) para esta licitação. Este valor máximo inclui a remuneração do licitante vencedora por 
custos de produção e veiculação dos serviços objeto do certame?” 
 

RESPOSTA:  

SIM, o valor inclui, além dos custos de produção e veiculação, a remuneração do licitante. 
 
 

Esclarecimento 4: 
Licitante questiona: 
“Existe algum padrão ou modelo para os atestados de aptidão e capacidade técnica para execução 
de serviços similares ao licitado, exigidos conforme o item 11.4.3.2 do Edital? Como devem ser 
esses atestados?” 
 

RESPOSTA:  
Não existe um modelo definido para os atestados de capacidade técnica. Porém, os mesmos 
devem apresentar requisitos mínimos de validade, ou seja, ser apresentados em papel timbrado do 
contratante, com identificação clara do emissor e dos serviços prestados. 
 
 

Esclarecimento 5: 
Licitante questiona: 
“No item 15.1.1 determina que, na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor ficará 
responsável pela substituição dos documentos citados nos subitens 8.3.2.3 a 8.3.2.8 e 8.3.4.3 do 
presente Edital, caso a validade de qualquer um destes documentos tenha expirado. 
Nossa dúvida: não localizamos esses itens no edital e solicitamos confirmar a numeração.” 
 

RESPOSTA:  
Para assinatura do contrato, o licitante deve comprovar que mantem as condições de habilitação. 
Dessa forma, solicita-se que o mesmo apresente as certidões de regularidade e certidão negativa 
de falência. Porém, os subitens elencados no item 15.1.1 do Edital estão com indicação de 
numeração divergente. Assim, para a devida correção, o item 15.1.1 passa a ter a seguinte 
redação: 
 

15 - ASSINATURA DO CONTRATO 
(...) 
15.1.1 – Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor ficará 

responsável pela substituição dos documentos citados nos subitens 11.4.2.3, 11.4.2.4, 

e 11.4.4.3 do presente Edital, caso a validade de qualquer um destes documentos 
tenha expirado. 

 
 
 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 

(LEI 13.303/16 – PUBLICIDADE – MELHOR TÉCNICA) 

 

ESCLARECIMENTOS – CIRCULAR Nº 003 

__________________________________________ 

Página 3 de 4 

 
 

Esclarecimento 6: 
Licitante questiona: 
“Na página 2 de 30 do edital informa que a data limite para recebimento da DOCUMENTAÇÃO é 
dia 02/10/2019 até as 18h e se referindo a Envelope de Habilitação e propostas.  
Na mesma página comunica que a abertura dos envelopes é dia 03/10 as 10h. 
Acontece que pela natureza apócrifa dessa licitação do envelope 1, acredito que tenha existido um 
erro no edital.  
Na página 09 de 30, item 7.2.1 diz: " Os envelopes n 1,2,3 e 4 serão recebidos pela CPL na data e 
hora e local da primeira sessão. "   
Informação que se repete na página 11 de 30. 
Afinal, qual a data e hora da Primeira Sessão que receberá os envelopes 1,2,3 e 4 dessa 
licitação?” 
 
 

RESPOSTA:  
Os envelopes 1, 2, 3 e 4 serão recebidos pela CPL na data, hora e local da primeira sessão, cuja 

data consta no edital como dia 03/10/2019, às 10h, na sede da PBGÁS. Portanto, no Edital da LIC 
005/2019 
 

Portanto, onde se lê: 



LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPES 

DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA):  

Local: R. António Rabelo Junior, nº 161 – 12º andar – Edifício Eco Business Center, 
Bairro de Miramar, João Pessoa/PB. CEP 58032-090.  

Data: 02/10/2019  

Hora: 18h00min 

 

Leia-se: 



LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPES 

DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA):  

Local: R. António Rabelo Junior, nº 161 – 12º andar – Edifício Eco Business Center, 
Bairro de Miramar, João Pessoa/PB. CEP 58032-090.  

Data: 03/10/2019  

Hora: 10h00min 
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Esclarecimento 7: 
Licitante questiona: 
“Sobre o Caderno 1 - não identificado: Pode ser encadernado com aramado? O aramado deve ser 
preto ou transparente? A orientação de páginas das peças pode ser paisagem ou tudo deve ser em 
retrato? 
 

RESPOSTA:  
O caderno deve obedecer às exigências contidas no Anexo 3, item 2.1.5, sempre atento a não ter 
nada que possa identificar o licitante, sob pena de desclassificação 
 
 
 
João Pessoa/PB, 30 de setembro de 2019.                              
 
Atenciosamente, 
 

 

 

 

Severino Augusto Barros Sousa 
Presidente Interino da Comissão de Licitação 


