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Cuiabá, 06 de janeiro de 2014. 

 

Aos interessados na Concorrência N. 005/2013 

 
Ref.: Concorrência N. 005/2013 – Contratação, SOB 
DEMANDA, de Pessoa Jurídica especializada em 
Serviços de Publicidade e Propaganda para 
atendimento ao Sebrae/MT. 

 

Prezados Senhores, 

 

Serve o presente para prestar os seguintes esclarecimentos às dúvidas de Licitante: 

 

1 - Sobre o item 8.2.3 : 

a) Como o plano de comunicação deve ser encadernado? Deve conter capa e espiral? 
De que cores? Resposta: conforme item 8.2.2 – “ É vedado, neste Envelope e em 
todo o seu conteúdo, a aposição de qualquer tipo de identificação da Licitante (são 
vedadas inclusive etiquetas/lacres/espirais/grampos /clipes, com ou sem a 
marca, cores ou o logotipo do licitante ), sob pena de desclassificação. Este 
envelope deverá ser lacrado com uso de cola branca.” Conclui-se que o Plano de 
Comunicação não deverá ser encadernado. Entenda-se por “caderno” o 
conjunto de laudas numeradas, entregues em folhas s oltas dentro do envelope.  
 

a)  O limite de 12 laudas deve ser contado a partir da capa ou apenas a partir dos textos? 
Resposta: conforme descrito no item 8.2.3 – “(...) com numeração em todas as 
páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior direito da página, iniciando pela 
capa ; em caderno único e sem qualquer identificação da Licitante, nem mesmo por 
cores ou logotipia.” 

 

2 - Sobre o item 8.2.6 do instrumento convocatório:   

“Para efeito de avaliação a licitante deverá apresentar uma campanha simulada sobre o 
tema hipotético “Seminário Sebrae de Sustentabilidade 2014”, com verba de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) e duração de 60 (sessenta) dias. O briefing que descreve 
as condições para realização da campanha está no Anexo I do presente Edital.” 

Questionamentos: 

• A veiculação a ser considerada deve ser em todo o Estado ou apenas em Cuiabá? 
Resposta:  Deve-se considerar o disposto no Anexo I – Briefing, título “Público”  
(Dirigentes e colaboradores do Sistema Sebrae, participantes do Fórum Sebrae de 
Sustentabilidade e Comitês Temáticos e empresários clientes do Sebrae de todo o 
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país) e em “Objetivos do Seminário”  (Influenciar as ações do Sistema Sebrae no 
tema sustentabilidade; Dar visibilidade às estratégias do Sistema  Sebrae no 
atendimento aos pequenos Negócios; Prospectar demandas de atendimento nesta 
área junto aos participantes). 

 
a)  Diante da verba estipulada acima, além dos custos de produção e veiculação, 

devemos contemplar nesse valor os custos internos (criação)? Resposta: Conforme 
previsto no item 8.2.7.4.1 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 veiculaçã o. Conclui-se que os custos 
internos (criação) deverão estar inclusos. 

 

3 - Sobre o item 8.4.3.3. – “Repertório” : 

a) É possível apresentar no repertório jingle no lugar de spot? Resposta: Não.  

 

Atenciosamente, 

 
Ana Paula O. S. Pompermayer 
Comissão de Licitação do SEBRAE/MT 
 


