
 

 
 

COMUNICADO II 
 

CONCORRÊNCIA N.º 02/2017 – SEBRAE/RN – CPL  
 

A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN esclarece às empresas participantes da 

CONCORRÊNCIA N.º 02/2017 – SEBRAE/RN – CPL, que após questionamentos dos participantes, vem 

esclarecer que: 

 

 

QUESTIONAMENTO - 1 

 

1-) No subitem 10.4.2, o edital diz que “fica VEDADO neste envelope (D) e em seus documentos a aposição 

de informações, marcas, sinais etiquetas ou qualquer outro elemento que identifique a autoria do plano de 

comunicação constante na Proposta Técnica (Envelopes “B” e “C”) sob pena de desclassificação". 

Normalmente, a restrição dos editais pede que os envelopes identificados NÃO tragam nenhum sinal de 

identificação relacionado ao envelope “B”, envelope apócrifo e fornecido pelo órgão. 

 

Pergunta: Se o envelope “C” é uma cópia do envelope “B” com a devida identificação da licitante, 

identificação está igual à identificação que usaremos nos envelopes “D” e “E”, perguntamos: como não usar 

os mesmos elementos dos envelopes “D” e “E” no envelope “C”, se o edital pede que o envelope “C” seja 

identificado com o timbre da agência? (Timbre este que também usaríamos nos envelopes “D” e “E”). Será 

que não houve um erro de digitação no edital quando incluiu o envelope “C” na restrição quanto à 

identificação dos demais envelopes  

“D” e “E”? 

 

Resposta:  

 

O envelope “C” deverá ser identificado conforme disciplina o item 10.3. O que não é permitido é que 

conteúdo presente no envelope “D” possibilite a identificação do autor das peças constantes nos envelopes 

“B” e “C”. Ou seja, através do conteúdo do envelope “D” a “Subcomissão técnica” não poderá identificar 

qual dos licitantes criou as peças constantes no envelope “B”.   

 

 

QUESTIONAMENTO - 2 

 

2-) Na estratégia de mídia, item 10.2.7.4.1, o edital pede que “...apresente a distribuição da verba nas rubricas 

de estudo e pesquisa, criação, produção e veiculação”. No briefing, em sua página 40, alínea “d”, está dito 

que deveremos apresentar a ideia criativa em 6 peças... 

 

 

Pergunta: É permitido usar reduções de material no plano de mídia sem que estes materiais reduzidos 

estejam na ideia criativa? Explico melhor: caso pensemos num anúncio de jornal de página dupla para a ideia 

criativa (para o lançamento da campanha) e desejemos fazer a manutenção da mídia impressa com anúncios 

de ¼ de página, é possível? Ou só podemos usar no plano de mídia de R$ 300.000,00 para 60 dias, as 6 peças 

criadas na ideia criativa? 

 

Resposta:  

 

A estratégia de mídia poderá contemplar a veiculação/produção de peças além das apresentadas na ideia 

criativa.    

 

 

 

 



 

QUESTIONAMENTO – 3 

 

 

3-) Ainda na estratégia de mídia, item 10.2.7.4.1, o edital reza que “A licitante deverá apresentar, ao final do 

caderno do Plano de Comunicação, como anexos que não serão contabilizados no limite de páginas, texto ou 

tabela em que se apresente a distribuição da verba nas rubricas de estudo e pesquisa, criação, produção 

e veiculação. ”  

 

 

Pergunta: Podemos entender como apresentação da distribuição da verba uma justificativa para escolha e 

intensidade de cada meio e veículo de comunicação contemplado no plano de mídia?  

 

Resposta: 

 

Não; conforme o item 10.2.7.4 do edital - “Estratégia de Mídia e Não Mídia (3 laudas) - Deverá ser apresentada 

com texto, sendo permitida a inclusão de tabelas, que evidencie o conhecimento e análise dos hábitos de comunicação do 

público e a defesa da estratégia e da distribuição de mídia mais adequada para atingir o target”. Assim, a defesa da 

estratégia e da distribuição da mídia deverá ser feita através de texto e de tabelas constantes nas 3 laudas contabilizadas. 

 

 

QUESTIONAMENTO – 4 

 

4-) Na ideia criativa, página 40 do briefing, está dito que a licitante deverá “apresentar a ideia criativa em 6 

peças, podendo ser em mídia impressa (jornal, revista, etc), digital (site, hotsite e adequação para 

compartilhamento nas mídias sociais), filme, outdoor ou spot. 

 

Pergunta: Nós estamos limitados a criar apenas essas peças citadas no item “d” da página 40 do briefing? Ou 

temos liberdade de sugerir outras peças que porventura não estejam citadas no briefing? (Mídia impressa: 

jornal, revista, etc; digital: site, hotsite e adequação para compartilhamento nas mídias sociais; filme; 

outdoor ou spot)?  

 

Resposta:  

 

Não; conforme disciplina o item 10.2.5 do edital – “A quantidade e o tipo de peças que deverão constar no 

Plano de Comunicação estão descritos no briefing – Anexo I do presente Instrumento Convocatório. Em 

caso de apresentação de peças em número superior ao descrito no briefing a proposta será 

desclassificada”. 

 

 

QUESTIONAMENTO – 5 

 

Pergunta: Os envelopes C, D, E e F deverão ser encadernados ou todas as folhas, assim como as peças da 

campanha, deverão ser entregues soltas dentro do envelope? 

 

Resposta:  A questão da encadernação fica a critério da empresa. 

 

QUESTIONAMENTO – 6 

 

Pergunta: A enumeração das folhas precisa ser sequencial... Pergunta: como a primeira folha é a capa e 

precisa ser enumerada em algarismos arábicos, o primeiro número é 0 ou 1? 

 

Resposta:  A capa não será considerada na contagem de laudas. 

 

 

QUESTIONAMENTO – 7 

 

Pergunta: Existe alguma determinação para a gramatura do papel para impressão das peças? 

 

Resposta:  Não. O edital não traz orientação com relação a gramatura do papel. 

 

 



 

QUESTIONAMENTO – 8 

 

Pergunta: Além das 6 peças corporificadas, a estratégia total pode contar com outras peças sendo que não 

corporificadas? 

 

Resposta: Verificar resposta do “questionamento – 2”, já respondido.  

 

QUESTIONAMENTO – 9 

 

Pergunta: Dentro das peças corporificadas, podemos apresentar uma "boneca" (ex. um folder montado)? Se 

sim, como deverá ser enumerado? 

 

Resposta: As peças deverão produzidas de acordo com os meios de veiculação apresentados no Briefing 

(mídia impressa, digital, filme, outdoor, spot).   

 

QUESTIONAMENTO – 10 

 

Pergunta: As peças da campanha podem ser impressas em papel A3 dobrado para quem caiba no envelope 

C? 

 

Resposta: O tamanho do papel fica critério do licitante   

 

 

QUESTIONAMENTO – 11 

 

Pergunta: Os anexos do item 10.2.7.3 podem ser: 

a) Inseridos na Ideia Criativa obedecendo sua ordem sequencial?  

b) Ou se posteriormente ao plano de comunicação, os anexos devem ser inseridos antes ou após as 

tabelas, planilhas e gráficos do Plano de Mídia e Não Mídia Comunicação?  

 

Resposta: Conforme o item 10.2.4 (edital copiar) 

 

QUESTIONAMENTO – 12 

 

Pergunta: Há algum impedimento em inserirmos fotos dos departamentos no texto do item 10.4.3.1? 

 

Resposta: Conforme o item 10.4.3.1 – “Capacidade de Atendimento - Esse tópico, a ser abordado sob a forma de 

textos, sem anexos, inclui nome, quantificação e qualificação dos profissionais que serão postos à disposição do 

SEBRAE/RN, em NATAL/RN, de maneira discriminada por setor da licitante, levando em conta a estrutura mínima 

exigida no subitem 8.1.3.1 deste Edital e destacando qualquer benefício extra de atendimento que será oferecido ao 

SEBRAE/RN durante a execução do contrato”.  

 

QUESTIONAMENTO – 13 

 

Pergunta: Reiteramos o questionamento referente ao espaçamento das linhas nos textos dos envelopes B e C, 

quanto a obedecer um padrão de confecção das propostas para todos os licitantes, para que não haja alguma 

discrepância entre elas que possam sugerir identificação. 

 

 

Resposta: Conforme o item 10.2.3 – “O Plano de Comunicação (Raciocínio Básico, Estratégia de 

Comunicação Publicitária, Idéia Criativa, Estratégia de Mídia e não Mídia) não poderá ultrapassar um total 

de 15 (quinze) laudas, assim consideradas folhas em papel A4 branco, com no máximo 30 (trinta) linhas 

cada, com espaçamento mínimo de 2 cm nas 4 margens, a partir da borda, fonte Arial tamanho 12, com 

numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior direito da página, iniciando pela 

capa; em e sem qualquer identificação da Licitante, nem mesmo por cores ou logotipia”; assim poderá ser 

usado qualquer espaçamento desde que não entre em conflito com as orientações do item do edital. 

 

QUESTIONAMENTO – 14 

 

Pergunta: A Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada no envelope 

A (Credenciamento) ou no envelope F (Habilitação). 

 



Resposta: Sua Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá estar sempre 

acompanhada de seu Contrato Social. 

 

Orientamos que observem o edital com atenção. As orientações para participação e preparação do material a 

ser entregue encontra-se no referido documento. 

 

Natal, 10/11/2017 

 

Atenciosamente, 

 

 

Comissão de Licitação - CPL - SEBRAE/RN 
 

 

 


