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Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2014. 

Aos interessados na Concorrência N. 005/2013 

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

 

Prezados Senhores,  

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

1- Na Qualificação Técnica, item 6.1.3, é solicitado dois atestados de capacidade técnica, itens 
“c” e “d”. 
Pergunta : Esses Atestados podem ser fornecidos pela mesma empresa? 
RESPOSTA: SIM, desde que atendam aos requisitos das  referidas alíneas. 

2- Nos textos que solicitam a estratégia de mídia é pedido assim: 
 
“8.2.7.4 Estratégia de Mídia e Não Mídia 
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.” 
 
Pergunta : Nesse item, além de tabelas, é possível apresentar gráficos?  
RESPOSTA: SIM, conforme previsto no sub item 8.2.7. 4.3 do instrumento convocatório 
 
3- Em outro trecho diz:  
 
“8.2.7.4.3  Na elaboração das tabelas, planilhas e gráficos integrantes do Plano de Mídia e Não Mídia os 
proponentes poderão utilizar as fontes tipográficas que julgarem mais adequadas para sua apresentação 
(Inciso XI do Artigo 6º da Lei 12.232/2010).” 
 
Pergunta:  Para melhor visualização dos gráficos referidos acima, podem ser impressos 
coloridos? 
RESPOSTA:  Não. Observar sub item 8.2.3.  
 
4- No item 8.3 do Edital é solicitados que a Proposta Técnica Identificada deverá ser 
exatamente igual ao teor apresentado no envelope ‘B”, porém com a identificação da licitante. 
Visto que esse envelope tem a “finalidade de confrontar a via sem identificação, constante do 
Envelope “C” – Proposta Técnica Identificada” (10.9 do Edital), e esta verificação pode ser feita 
com os textos do Plano de Comunicação. 
 
Pergunta : Existe a necessidade de incluir os exemplos de peças da campanha neste 
envelope? 
RESPOSTA: NÃO 
 
5- No item 8.4.3.3.1, sobre o trecho “Apresentação de um conjunto de trabalhos produzidos e 
veiculados pela empresa participante....”. 
Pergunta : As peças são consideradas como anexos ao caderno? 
RESPOSTA: SIM 
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6- Sobre o trecho “Cada peça deve acompanhar documento assinado pelo anunciante responsável, 
com firma reconhecida, indicando onde e quando a peça foi veiculada e atestando a qualidade do 
trabalho da agência na execução, o qual deve ter sido realizado nos últimos 3 anos.” 
 
Pergunta : Este documento deve estar contido no caderno e contar no limite de 50 laudas da 
Capacidade de Atendimento? 
RESPOSTA: SIM 
 
7- Sobre o trecho “Não é necessário memória técnica”, e um dos itens de avaliação do repertório será “ 
Clareza de exposição”, conforme item 11.1.7 do Edital. 
 
Pergunta:  Sobre qual “exposição” o repertório será avaliado visto que não haverá memória 
técnica? 
RESPOSTA: O repertório será avaliado sobre as peças  e relatos apresentados, bem 
como sobre a declaração prestada pelo cliente, cons iderando-se qual era o problema e 
qual a solução apresentada. 
 
8- O Edital deixa claro que a referência para os custos de criação será a tabela da Sinapro MT, 
sem indicar qual, entende-se que é a atual, outubro/2013. 
 
Pergunta : É correto o entendimento que se a Sinapro atualizar a tabela durante o período de 
validade do contrato, a tabela usada como referência também será atualizada? 
RESPOSTA: SIM 
 
9- Pergunta:  Os exemplos de peças que corporifiquem objetivamente a ideia criativa podem 
ser apresentadas com suporte e/ou passe-partout? 
RESPOSTA:  Não, visto que poderá prejudicar o caráter apócrifo  do envelope. 
 
 
Atenciosamente, 

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


