PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2019
Quanto ao questionamento apresentado anteriormente por licitante:
“Se houver um limite, isto significa que a Estratégia
Não Mídia também deverá ter o mesmo limite?” cuja resposta foi:

de

Mídia

e

“Estratégia de Mídia e Não Mídia é um subquesito que deverá ser
desenvolvido por meio de textos, tabelas, gráficos e/ou planilhas nos
quais deverá ser apresentada: I. Justificativa da estratégia e das
táticas
recomendadas,
em
consonância
com
a
estratégia
de
comunicação
publicitária
sugerida
pela
licitante
e
em
função
da
verba referencial indicada no BRIEFING.
II. Simulação do plano de distribuição em que a licitante identificará todas as peças e
ou material constantes da relação prevista no subitem no limite de DEZ
PEÇAS.”, nos parece que a resposta apresentada pode gerar diferentes
interpretações e manter dúvidas em relação ao que pode ou não ser
apresentado no item Estratégia de Mídia e Não Mídia. Para evitar
divergências que poderiam ocasionar futuros recursos e comprometer o
bom
andamento
desta
licitação,
respeitosamente
gostaríamos
de
esclarecer:
Considerando que:
·
Em Ideia Criativa
limite máximo de 10 peças.

deverá

·
Desta relação de até
corporificadas no máximo 5 peças.

ser

10

apresentada

peças

deverão

uma

ser

relação

com

apresentadas

·
Em
Estratégia
de
Mídia
e
Não
Mídia
deverá
ser
apresentada uma simulação do plano de distribuição em que a
licitante identificará todas as peças e ou material constantes da
relação prevista no subitem no limite de DEZ PEÇAS.
PERGUNTAMOS:
1)
TODA A ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA DEVERÁ SER
DESENVOLVIDA E CONTER APENAS E TÃO SOMENTE AS 10 PEÇAS LISTADAS
EM IDEIA CRIATIVA?
RESPOSTA: Está limitada em DEZ peças.
2) OU A ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA PODERÁ SER DESENVOLVIDA
COM TODAS AS PEÇAS QUE A LICITANTE CONSIDERAR NECESSÁRIAS PARA
CUMPRIR OS OBJETIVOS DO BRIEFING, SEM LIMITE DE PEÇAS, DESDE QUE A
SIMULAÇÃO DO PLANO DE DISTRIBUIÇÃO IDENTIFIQUE AS 10 PEÇAS
LISTADAS EM IDEIA CRIATIVA?
RESPOSTA: Limite de DEZ peças.

