
PERGUNTAS ENVIADAS POR EMPRESAS INTERESSADAS NA CONCORRÊNCIA Nº 
001/SEBRAE-PE/17 

 
- 2º bloco de respostas- 

 
 
Pergunta 41: 
Após leitura do documento resposta unificada às agências de publicidade, 
continuamos com as seguintes dúvidas, para as quais solicitamos novos 
esclarecimentos: 
 
• Na resposta à pergunta 02: as páginas numeradas das propostas técnicas via não 
identificada e via identificada devem ser apresentadas soltas dentro do envelope? 
Nossa dúvida é porque estas propostas costumam ser encadernadas com espiral, 
pois contem cerca de 50 páginas, incluindo os anexos. 
 
Resposta: 
Sim. As páginas devem ser enviadas soltas e numeradas  (podem ser presas com um 
clips) dentro do envelope. Caso seja necessário a Comissão Permanente de Licitação 
providenciará internamente a encadernação padronizada das propostas.  

 
 
• Na resposta à pergunta 03, as peças das campanhas dos cases devem ser 
apresentadas apenas gravadas em pen drive ou também podem impressas? Se 
forem impressas, devem ser encadernadas ou deverão ser apresentadas soltas? 
 

Resposta:  
Item 1 – Todos os relatos deverão ser apresentados em (caderno), em única via; 

Somente a proposta de preço deverá ser apresentada em 02 duas vias; 
Item 2 – As peças deverão estar em arquivos (pen drive) e apresentadas na mesma 

ordem que se encontram no caderno (por dedução devidamente impressas). 
 

• Na resposta à pergunta 12, as peças corporificadas da Ideia Criativa devem ser 
apresentadas impressas no formato A4? Podemos apresentar em papel A3 dobrado? 
 
Resposta: 
Visando garantir a justa concorrência, a forma de apresentação é a mesma para 
todo o edital: papel A4. 
 
• Na resposta à pergunta 13, os envelopes devem ser identificados através de 
impressão diretamente nos mesmos? Não podemos usar etiqueta colada nos 
envelopes? 
 
Resposta:  
Todos os envelopes devem ser apresentados conforme padrão descrito no edital: 
ENVELOPE – na cor branca, em papel A4 tamanho 24 X 33 cm, fechado e identificado 
(com letra ARIAL 12 com Fonte na cor preta) da seguinte forma (digitada) 
exemplificando:  
  
AO SEBRAE / PE 
A / C DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 001/ SEBRAE-PE /17 AGÊNCIAS DE PROPAGANDA  
ENVELOPE nº 03 - PROPOSTA TÉCNICA COMPLEMENTAR 
 
 
 



• Na resposta à pergunta 20, como a proposta técnica complementar é composta de 
repertório, cases, política de preços, outros quesitos e capacidade de atendimento, 
precisamos saber se faremos um único caderno contendo todos esses quesitos 
(repertório, cases, política de preços, outros quesitos e capacidade de 
atendimento). 
 
Resposta:  
Sim. Elaborar um único caderno contendo a proposta técnica complementar (vide 
item 7 do edital). 
 
 
• Na resposta às perguntas 19 e 24, solicitamos informar se as peças da ideia criativa 
que foram corporificadas devem ser apresentadas impressas nos dois envelopes 
(identificado e não identificado). 
 
Resposta:  
A Agência vai apresentar uma campanha completa conforme orienta o 
briefing/TR/Edital. A apresentação dessa campanha (Proposta técnica) será em dois 
envelopes, no primeiro: Proposta técnica não identificada e no segundo: Proposta 
técnica identificada.    
 
• Na resposta à pergunta 34, as 5 (cinco) laudas do Repertório servem apenas para 
listarmos as fichas técnicas? As peças do Repertório devem ser apresentadas apenas 
gravadas no pen drive?  
 
Resposta:  
Não. Devem estar impressas no caderno e gravadas no pen drive. 
 
 

 
 
Pergunta 42: 
 
6.3.4 - Estratégia de mídia e não mídia 
 
No caso dos eventuais mapas de veiculações da simulação da campanha podem ser 
apresentados no formato A3 e dobrados para A4? 
 
A forma de apresentação é a mesma para todo o edital: papel A4. 
 

 
 
Pergunta 43: 
 
SOBRE A FORMATAÇÃO E MONTAGEM DAS PROPOSTAS 
Complementando as respostas fornecidas, gostaria do esclarecimento das seguintes 
questões não citadas no edital. 
 
- o edital não menciona nada sobre o uso de capas. Como a agência deve 
proceder? 
 
Resposta: 
O Edital não estabelece a necessidade de folhas de capa. 
 
 
 



- a proposta Técnica via identificada deve ser impressa em papel timbrado da 
agência? 
 
Resposta: 
 
Evidentemente para a proposta técnica identificada. 
 
- o item 6.1 do edital pede que o envelope da via não identificada tenha o texto 
AO SEBRAE / PE 
A/C DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA n001 / SEBRAE -PE/17 
... 
Esse texto pode ser colocado em etiqueta branca seguindo a formatação de texto 
solicitada ?   O mesmo serve para os outros envelopes? 
 
Resposta:  
Todos os envelopes devem ser apresentados conforme padrão descrito no edital: 
ENVELOPE – na cor branca, em papel A4 tamanho 24 X 33 cm, fechado e identificado 
(com letra ARIAL 12 com Fonte na cor preta) da seguinte forma (digitada). 
 
 
- No texto dos envelopes 2 e 3 como são identificados devem ser acrescentada a 
razão social da agência, assim como no envelope 4? 
 
Resposta: 
 
Exceção da proposta técnica não identificada (Envelope nº 01) os demais devem 
conter ser identificados com a razão social da agência. 
 
 
- Não entendemos na resposta da pergunta 24.  Devemos apresentar dentro do 
envelope da via identificada um pen drive apenas com as peças corporificadas além 
das peças impressas ?  
Resposta:  
Todos os relatos deverão ser apresentados em (caderno), em única via; Somente a  
proposta de preço deverá ser apresentada em 02 duas vias; 
As peças deverão estar em arquivos (pen drive) e apresentadas na mesma ordem que  
se encontram no caderno (por dedução devidamente impressas). 
 
 
 
Pergunta 44: 
SOBRE A IDEIA CRIATIVA 
-  Entendemos os esclarecimentos quanto ao item 6.3.3.1 que aborda a limitação de 
peças a serem apresentadas.   Entretanto, gostaria esclarecimentos complementares: 
entendemos que a limitação de uma peça por meio é para a 
exemplificação/corporificação de peça criada. Entretanto, a agência pode em sua 
estratégia sugerir mais de uma peça por meio e descrevê-las no texto da Ideia 
Criativa.  Por exemplo, podemos prever na nossa estratégia mais de um motivo de 
anuncio para jornal e apresentaremos criando apenas um. É isso? 
 
Resposta:  
Sim, isso é possível. O desenvolvimento do texto que representa a Estratégia 
desenvolvida pela Agência é livre. O relato deve realmente expressar os caminhos 
que a Agência venha a sugerir para o briefing.  
 
 



 
 
 
- Também queria complementar o entendimento, se a comunicação digital é 
considerada um único meio, ou se podemos entender diferentes plataformas como 
diferentes meios: 
EX: veiculação de banners em sites e portais - um meio 
        comunicação em blogs - outro meio 
         You tube - outro meio 
         Redes sociais / facebook / instagram - outro meio 
         Hotsite - outro meio  
 
Resposta:  
Diferentes plataformas como diferentes meios. Assim também como pode ocorrer com 
Jornal e Revista, por exemplo, que também se enquadram como diferentes meios.        
 
Pergunta 45: 
 
SOBRE ESTRATÉGIA DE MÍDIA 
Tentando esclarecer as respostas das perguntas 17 e 18 
- O edital pede que a estratégia de mídia seja separada em 2 temas com 3 laudas em 
cada um.  Na resposta, esse limite está somado como 6 páginas totais.  Não existe 
mais necessidade de subdivisão?   A agência pode usar as 6 páginas como conseguir 
explicar seus argumentos da melhor forma desde que cumpra todos os itens 
solicitados?   caso contrário a divisão permanece em hábitos de leitura e audiência 
(considerando que a estratégia da agência pode até nem envolver meios de leitura) 
ou em estratégias de mídia e critérios de seleção de meios 
- Pela resposta dada também entendemos que a simulação do plano de que consta 
no item 6.3.4.1 é um resumo geral apresentado em uma página e não um plano 
completo em planilhas acompanhado de 1 página de texto que o justifique. Está 
correto o entendimento?    Caso positivo, o edital pede que essa página seja em 
texto, mas podemos considerar uma tabela para melhor visualização? 
 
Resposta: 
A CPL não entendeu essa pergunta, solicitamos que siga as orientações do edital, 
complementadas pelas respostas já oferecidas aos questionamentos sobre esse 
assunto.  
 
- A agência deve considerar no anexo os custos de criação, honorários  e comissão de 
mídia devem seguir o padrão (tabela Sinapro-PE + honorários 15% + comissão 20%) 
para equalizar a análise da estratégia entre as propostas ou cada agência irá 
considerar esses custos de acordo com sua proposta de preços?  
 
Resposta: 
 
Cada agência irá considerar esses custos de acordo com sua proposta de preços. 
 
 
Pergunta 46: 
 
SOBRE A PROPOSTA TÉCNICA COMPLEMENTAR 
- A Proposta Complementar deve ser entregue em um único envelope, conforme 
determina o edital.     Dentro deste envelope colocaremos uma encadernação única 
com os itens de Repertório (maximo 5 laudas) + Relatos de Soluções (máximo 8 laudas) 
+ Política de preços (maximo 2 laudas) + Outros quesitos (sem limite de laudas 
estabelecido) + Sistemática de Atendimento ( maximo de 20 laudas) ?   



Gostaria de destacar que o envelope no formato estabelecido não comportaria 
encadernações diferentes com vários espirais. 
- esta encadernação pode vir com capa plástica?     
- esta encadernação pode ter capa impressa com os dados da licitação?  
- Todos os itens da Proposta Técnica complementar podem ser impressas em papel 
timbrado da empresa? 
- o edital pede que as páginas do repertório sejam rubricadas e assinadas pelo 
representante legal da empresa.   Isso vale para todas as páginas da Proposta 
Complementar, inclusive os outros itens?    A assinatura é em todas as páginas ou 
apenas na última?  
 
 
Resposta 
Ver resposta 41. 
Elaborar um único caderno contendo a proposta técnica complementar (vide item 7 
do edital). 
As páginas devem ser enviadas soltas e numeradas  (podem ser presas com um clips) 
dentro do envelope. Caso seja necessário a Comissão Permanente de Licitação 
providenciará internamente a encadernação padronizada das propostas.  
 
Somente não poderá existir nenhum tipo de identificação da agência, no envelope da 
proposta técnica não identificada, assim também em todo o conteúdo da proposta 
técnica não identificada. 
 
Pergunta 47: 
 
ESPECIFICAMENTE SOBRE O REPERTÓRIO 
- A resposta a pergunta 4 orientou que as peças fossem impressas E entregues em 
pendrive. Entretanto, como o edital estabelece o limite de 5 laudas e o máximo de 14 
peças (inclusive filmes), gostaria de sugerir que as 5 laudas fossem preservadas para a 
ficha técnica explicando o problema que as peças se propõem a resolver, como 
pedido no item 7.2.1.3,  e a apresentação das peças fosse apenas no pendrive ou não 
contassem no limite de páginas.  Como devemos considerar? 
 
Resposta: 
Esse questionamento já foi respondido e firmado conforme dispõe o edital.  
 
Pergunta 48: 
 
ESPECIFICAMENTE SOBRE OS RELATOS 
- No limite das 4 laudas podem ser incluídos layouts de peças da campanha? No caso 
de filmes podemos anexar CD ou pendrive?  
 
Resposta: 
No caso de apresentação de peças eletrônicas, pode ser anexado no CD ou Pendrive 
 
 
Pergunta 49: 
 
ESPECIFICAMENTE SOBRE A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
- A resposta da pergunta 9 esclarece que a comprovação da participação nas 
campanhas deve ser da agência e não dos profissionais.     Não entendemos se essa 
comprovação deve ser apresentada em formato de declarações (já que o edital não 
pode isso) ou se o repertório apresentado já cumpre esse item.  
 
Resposta: 
A comprovação deve ocorrer através de declaração do veículo/cliente. 



- No item 7.2.5.1.c, que pede a descrição sucinta da estrutura da agência, devemos 
repetir novamente o texto de quantificação e qualificação de profissionais já incluso 
no item 7.2.5.1a? 
 
Resposta: 
 
Cada alínea (a / b/ c/ d) representa um tipo de informação. 
 
Pergunta 50: 
 
SOBRE O BRIEFING 
 
- O briefing do Termo de Referência lista nove Cadeias de Valor Territorial identificadas 
pelo SEBRAE/PE: Alimentos e bebidas, Artesanato e economia criativa, Casa e 
construção, Energia, Higiene e cosméticos, Moda, Saúde e Bem Estar, Transporte, 
logística e mobilidade e Turismo. Mas no material disponibilizado por CD pelo 
SEBRAE/PE há o mapeamento realizado pela Unidade de Assuntos Econômicos, 
responsável pela estratégia das Cadeias de Valor Territorial, que mostra que a 
entidade trabalha atualmente com seis cadeias: Alimentos e bebidas, Automotiva, 
Bem estar, Construção civil, Moda e confecção e Turismo e cultura. Qual informação 
devemos seguir? 
 
Resposta: 
Seguir a identificação do Edital/Briefing: Alimentos e bebidas, Artesanato e economia 
criativa, Casa e construção, Energia, Higiene e cosméticos, Moda, Saúde e Bem Estar, 
Transporte, logística e mobilidade e Turismo. 
 
As informações disponibilizadas no CD servem apenas para elucidar e exemplificar de 
forma detalhada o funcionamento de uma Cadeia de Valor e ajudar no 
desenvolvimento da campanha proposta.  
Informações a respeito das 09 Cadeias de Valor com as quais o Sebrae/PE trabalha 
estão expostas no Briefing deste Edital. 
 

 
Pergunta 51: 
 
O sistema de compra do Facebook é via leilão, entretanto, eles criaram uma tabela 
de preços para o Governo Federal e alguns órgãos públicos onde tem o valor máximo 
que pode ser utilizado de CPM. Podemos utilizar essa tabela de preços como 
referência na licitação? 
 
Resposta: 
Visando a justa concorrência, só deverão ser apresentados veículos que possuem 
tabela de preço que possa vir a ser utilizada pelo SEBRAE-PE. Ressaltamos que o 
Sebrae não é órgão do Governo Federal, nem órgão público, como informado no 
Briefing deste Edital.  
 

 
Pergunta 52: 

Sobre o Repertório, item 7.2.1.2.d (página 8 do Edital), que pede até 2 tipos de 
“material impresso já usado como divulgação”, no caso de apresentarmos um folder, 
podemos apresentá-lo produzido? 

A apresentação das peças devem seguir as indicações do Edital. Devem estar 
impressas no caderno específico e salvas no pen drive. 



 
 


