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Cuiabá, 10 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.    No briefing da campanha do Evento Fictício (pg 44), com relação às peças publicitárias a 
serem analisadas, o item e) refere-se à Não Mídia . Pergunta-se:  trata-se apenas de uma 
peça em questão, ou caso seja outro tipo de solução, tudo o que estiver contido no “Leiaute 
no formato máximo A3, com marcações das medidas da peça e resolução de leitura” será 
contado como uma peça? RESPOSTA:  Conforme disposto no Anexo I – Briefing, no título 
“O Desafio da Comunicação”, item 3, letra e: Não mídia  – Leiaute no formato máximo A3, 
com marcações das medidas da peça e resolução de leitura (se for o caso de impressão 
reduzida). Entende-se que será 01 (uma) peça.  

2.    Com relação ao item 5 – Apresentação do Credenciamento, da Documentação e das 
Propostas, no subitem 5.1.2 – Envelope “B” Proposta Técnica (Apócrifa), com corroboração 
do item 5.7, solicitamos informar como será o fornecimento destes invólucros, bem como a 
data e o local da entrega dos mesmos. RESPOSTA: Conforme disposto no item 5.10 do 
instrumento convocatório: “O Envelope a ser fornecido pelo SEBRAE/MT deverá ser retirado 
pela interessada no endereço: Unidade de Contratos e Licitações do Sebrae/MT, sito na 
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, N. 3999 – CPA, Cuiabá/MT, mediante 
preenchimento de recibo contendo nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone de contato, 
e-mail.” Os envelopes estarão disponíveis para retirada a pa rtir de segunda-feira, dia 
13/01/2014, no horário das 07h30 às 12h00 e das 13h 30 às 17h00.  

 

Atenciosamente, 

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


