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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

 

TERMO: DECISÓRIO 

FEITO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2015 

RAZÕES: QUESTIONAMENTO ITENS 5.1.2, I; 4.1, III e IV 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS  

PROCESSO: 082/2015 

INTERESSADA:  AZ3 COMUNICAÇÃO 

 

I – Das Preliminares 

O PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto, tempestivamente, através de 

seu representante, pela empresa AZ3 COMUNICAÇÃO.  

a) Tempestividade: 

O pedido de esclarecimento da empresa AZ3 COMUNICAÇÃO foi enviado por 

e-mail da Comissão de Licitação do Município de Brumadinho no prazo para 

esclarecimento do item 12.1 do edital. 

b) Legitimidade: 

A empresa interessada possui interesse em prestar o serviço. Portanto, 

legítima se mostra sua pretensão. 

 

II - Das Formalidades Legais 

Cumpridas as formalidades legais, como forma de dar continuidade ao 

procedimento em tela. 

 

III – Dos questionamentos 

Os questionamentos a licitante AZ3 COMUNICAÇÃO sãos os seguintes: 
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Questionamento n.º 01 

Referência:  Invólucro nº 03 – Proposta Técnica – Conjunto de 

Informações 

No subitem I, do item 5.1.2 – Repertório e Relatos de Soluções de Problemas 

de Comunicação –, pedem-se 5 (cinco) campanhas/cases com seu descritivo e 

peças para clientes distintos. No subitem III, do mesmo item, solicitam-se 6 

(seis) peças isoladas, de clientes diferentes. 

Pergunta: Devemos com isso entender que deverão ser apresentadas peças 

de 11 clientes diferentes ou se admitirá a repetição de algum cliente desde que 

seja apresentada uma campanha em case e uma peça referente a outra 

campanha deste mesmo cliente em peças isoladas? 

 

Questionamento n.º 02 

Referência: Invólucro nº 01 – Proposta Técnica – Plano de Comunicação 

Publicitária 

No subitem III, do item 4.1. Solicita-se a apresentação de no mínimo 3 peças e 

no máximo 10 peças que corresponderão aos exemplos da ideia criativa aos 

desafios e metas explicitados na estratégia de comunicação publicitária. 

Pergunta: Existe um limite de páginas para a apresentação dessas peças ou 

pode-se entender que elas poderão ser apresentadas sob forma gráfica da 

maneira que a agência definir como melhor, levando-se em conta as 

especificações do caderno? 

 

Questionamento n.º 03 

Referência: Invólucro nº 01 – Proposta Técnica – Plano de Comunicação 

Publicitária 

No subitem III, do item 4.1. Solicita-se a apresentação das letras D e E (Spot 

Rádio e TV, respectivamente) sob forma de roteiro.  

Pergunta: No caso da letra E – TV –, por roteiro devemos entender apenas o 

texto escrito descritivo ou pode-se apresentar a ilustração da cena junto ao 

texto, sob a forma de storyboard? 
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Questionamento n.º 04 

Referência:  Invólucro nº 01 – Proposta Técnica – Plano de Comunicação 

Publicitária 

No subitem IV, do item 4.1 – Estratégia de Mídia e Não Mídia, solicita-se a 

inclusão de tabelas, gráficos, planilhas e quadro resumo, que identificarão as 

peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas respectivas quantidades, 

inserções e custos nominais de produção e de veiculação. No número 6 do 

Anexo I - Briefing/Verba Disponível, pede-se que o proponente tenha como 

base para a criação, produção e veiculação da campanha, a verba de R$ 

130.000,00. 

 

Pergunta: Devemos considerar apenas os custos de produção e veiculação 

como está no edital (subitem IV, do item 4.1 – Estratégia de Mídia e Não Mídia) 

ou no valor de R$ 130.000,00 também devem ser contemplados os custos de 

criação, conforme o Anexo I (Briefing/ Número 6 - Verba Disponível)? 

 

 

IV - Da resposta 

 

Questionamento n.º 01 

Deverá ser apresentada 05 (cinco) cases de diferentes clientes para atender ao 

inciso I do subitem 5.1.2 e também deverá ser apresentada 06 (seis) peças 

isoladas produzidas para clientes diferentes para atender inciso III do subitem 

5.1.2 do edital. 

Questionamento n.º 02 

O limite do inciso III do subitem 4.1 do edital é o número de peças, ou seja, 

mínimo de 03 (três) e no máximo de 10 (dez), sendo o seu formato livre, mas 

obedecendo a especificação contida no subitem 4.1 do edital. 

Questionamento n.º 03 

O roteiro deverá ser apresentado de forma escrita e descritivo. 
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Questionamento n.º 04 

O edital deve ser interpretado conjugando o subitem 4.1, com inciso IV do 

mesmo subitem com o número 06 do anexo I do edital (briefing), deste modo 

deve ser considerado o valor equivalente de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 

reais) para campanha simulada, devendo está contido os gastos com produção 

e veiculação nos termos do inciso IV do subitem 4.1. 

 

V – Decisão  

Ante ao acima exposto, o Presidente da Comissão de Licitação esclarece os 

pontos acima a licitante AZ3 COMUNICAÇÃO e torna público aos demais 

interessados o conteúdo dos questionamentos e resposta aos mesmos. 

Brumadinho, 25 de junho de 2015. 

 

 

 

Ivanir Maria Mendes 

Presidente 

 

 

Mirian Do Carmo Machado 

Membro 

 

 

Thamira Maia Braz 

Membro 

 

 

Marcos Paulo Costa 

Membro 


