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ESCLARECIMENTO 

Prezados Senhores, 
Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório Concorrência N.º 15/2018, que 

tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda. 
 Empresa: TDA Brasil 
 “(...) O investimento total para a campanha do SENAC - DF está estimado em 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), por ano. Para pagamento dos diferentes tipos de veículos de comunicação e para produção das peças"  “(...) Qual o valor que devemos considerar?”  
Resposta: Para elaboração das peças deverá ser utilizada verba hipotética de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  
“(...) O envelope c tem que ser apócrifo? Como pode isso se vamos relatar fatos e ações do concorrente? Resposta: Caro licitante. O envelope C é identificado, logo, não é apócrifo. No entanto, nem ele nem o seu conteúdo não podem conter marca ou sinal que permitam identificação da campanha proposta pela licitante antes da abertura do envelope B.  
Empresa: Cannes Publicidade  “(...) Perguntamos se na descrição da qualificação e CV da Equipe Técnica da licitante, podem ser colocadas fotos dos respectivos profissionais?” Resposta: Sim.  “Perguntamos se na descrição da infra-estrutura e instalações da licitante, podem ser colocadas fotos destas instalações e estruturas?” Resposta: Sim.  “Perguntamos se na apresentação da idéia criativa, se é permitida a apresentação de "monstro" específico para peça do meio internet; pois o edital menciona apenas os meios Rádio e TV.” Resposta: Sim.   “As planilhas, gráficos e tabelas do quesito Estratégia de Mídia podem ter tipo de fonte e tamanho de fonte utilizadas habitualmente? A orientação das planilhas de mídia podem ser no formato paisagem?” Resposta: As planilhas, gráficos e tabelas poderão ser construídas com fontes, cores e tamanhos utilizados habitualmente, desde que o seu conjunto caiba no Envelope A sem deformá-lo ou marcá-lo de forma a possibilitar a identificação da licitante. Não há limite de páginas para as planilhas, gráficos e tabelas referentes à Estratégia de Mídia.   “O resumo geral solicitado no item 7.3.4 (Estratégia de Mídia) deve estar dentro das 12 laudas exigidas? Ou deve ir como anexo, não sendo contabilizado no total de páginas?” Resposta: O texto referente à Estratégia de Mídia deverá integrar o caderno do Plano de Comunicação Publicitária com até 12 páginas, conforme especificado no item 7.2.1 subitem "b" do edital.   “No quesito de veiculações em redes/mídias sociais, devemos ou não considerar os seus valores, uma vez que não existem tabelas públicas para estas?” Resposta: Os seus valores, uma vez que não existem tabelas públicas para estas, caso a licitante deseje utilizar redes/mídias sociais em sua estratégia, ela deverá propor os valores brutos que achar mais adequados ao plano apresentado.  

Em, 31 de outubro de 2018. 
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