
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO  

 
 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2017– COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00493.11.07.611.2017 
 
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de 01 (uma) agência de propaganda, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o 
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação 
e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 
divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir 
ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. 

 
 
PERGUNTA: 
 
  

1) Que na Pag 9, item 9.1 b1 e b2 seja corrigido onde diz que os percentuais de reutilização de 5%, quando a 
praxe do mercado é entre 50% e 75%. Pedimos a gentileza de esclarecer se foi um erro na digitação, pois os 
fornecedores e detentores de direitos autorais subcontratados pela agência dificilmente aceitará uma renovação 
de uso de sua imagem/ voz ou qualquer outro direito conexo por 5% do valor inicialmente pactuado, tornando a 
execução inviável. 
 
 
RESPOSTA:  
 

ONDE SE LÊ: 
 

b1) concorda que os percentuais máximos a serem pagos pelo CONTRATANTE aos detentores de direitos patrimoniais 
sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual 
ao inicialmente ajustado, será de no máximo 5% (cinco por cento); 
 
b2) concorda que os percentuais máximos a serem pagos pelo CONTRATANTE aos detentores dos direitos 
patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, em relação ao valor original da cessão desses direitos, na 
reutilização das peças por período igual ao inicialmente ajustado, será de no máximo 5% (cinco por cento).   

 
LEIA - SE 
 

b1) concorda que os percentuais máximos a serem pagos pelo CONTRATANTE aos detentores de direitos patrimoniais 
sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual 
ao inicialmente ajustado, será de no máximo 50% (cinquenta por cento); 
 
b2) concorda que os percentuais máximos a serem pagos pelo CONTRATANTE aos detentores dos direitos 
patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, em relação ao valor original da cessão desses direitos, na 
reutilização das peças por período igual ao inicialmente ajustado, será de no máximo 50% (cinquenta por cento).   

 
 
PERGUNTA: 
 
2)Que na Pag 37 seja corrigida a informação, onde diz que o percentual de repasse de mídia será ¼ do 
desconto padrão. A pag 17 estabelece corretamente os percentuais de repasse de acordo com a tabela do 
CENP (3% de repasse, 17% de comissão de mídia) de acordo com a verba do Edital. Pedimos a gentileza de 
corrigir a digitação da página 37. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



RESPOSTA:  
 
NO ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 
 
ONDE SE LÊ: 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA 
 
4.4 - Quando a política de preços for similar à praticada no Brasil, a CONTRATADA fará jus ao desconto de agência a ser 
concedido pelos veículos de divulgação à base do percentual bruto praticado em cada país, que incidirá sobre os preços de 
tabela ou sobre os preços acertados para veiculação, prevalecendo sempre o menor dos dois, e repassará ao 
CONTRATANTE o equivalente a 1/4 (um quarto) do desconto que obtiver de cada veículo. 

 
LEIA - SE 
 
4.4 - Quando a política de preços for similar à praticada no Brasil, a CONTRATADA fará jus ao desconto de agência a ser 
concedido pelos veículos de divulgação à base do percentual bruto praticado em cada país, que incidirá sobre os preços de 
tabela ou sobre os preços acertados para veiculação, prevalecendo sempre o menor dos dois, e repassará ao 
CONTRATANTE o equivalente a 3% (três por cento) do desconto que obtiver de cada veículo. 

 
 
 
Em 04/09/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ana Paula Souza Silva 
Presidente da COMPEL 
 
 

 


