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Processo Licitatório n.º 014.926208/2018 
 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital de  

Concorrência Pública nº 001/2018 

 

 

Considerando Pedido de Esclarecimento da empresa interessada em participar do certame, 

o Presidente da Comissão de Licitação em conjunto com a área Técnica do Coren/SC, responsáveis 

pela condução dos trabalhos da Concorrência Pública nº 001/2018; 

Considerando que os Pedidos de Esclarecimentos serão respondidos exclusivamente 

mediante divulgação na internet, sem identificar a Licitante consulente e seu representante, nos 

termos do item 14.2 do Edital; 

O Presidente da Comissão de Licitação do Coren/SC emite as respostas aos 

questionamentos, conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

1) Não encontramos no edital a forma de apresentação e os itens que compõem a capacidade de 

atendimento?  

 
RESPOSTA: A capacidade de atendimento é entendida pela trajetória da empresa (breve 

perfil), clientes atendidos e estrutura. O item 12 do Edital apresenta a forma de 

apresentação da capacidade de atendimento.   

 

2) O conteúdo do envelope nº 03 deverá ser numerado sequencialmente?  

 
RESPOSTA: O instrumento convocatório não estabelece a obrigação da numeração dos 

documentos relacionados ao envelope nº 3. Desta forma, não será cobrado tal exigência. 

 

3) No plano de comunicação, os textos deverão ser corridos ou após cada seguimento nova 

página? 

 
RESPOSTA: Os textos podem ser corridos. 

 

4)  O certificado solicitado no item 6.1.4.1 é o mesmo que 6.1.5.2? 
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RESPOSTA: Sim, refere-se ao mesmo certificado. 

 

5)  É correto afirmar que os exemplos de peças não serão layouts impressos, somente descrição 

das 06 peças nas 06 páginas? 

  

RESPOSTA: Os exemplos de peças podem ser layouts impressos ou descrição das 06 

(seis) peças solicitadas no Projeto Básico. Entendemos que as empresas interessadas 

devem apresentar o que seja mais fácil para a Subcomissão Técnica analisarem as peças. 
 

6) É correto afirmar que podemos escolher qualquer peça, desde que estas sejam 03 peças de não 

mídia e 03 de mídia? 

  

RESPOSTA: Sim, é correto este questionamento, ou seja, as Licitantes poderão escolher 

qualquer peça, dentro das especificações exigidas no Edital (03 peças de não mídia e 03 de 

mídia). 
 

7) A estratégia de mídia e não mídia estabelece que a exposição seja na forma de texto, limitando a 

três páginas de papel A-4, mas não menciona se serão aceitos anexos, como tabelas e 

planilhas. Não será aceito nenhum anexo? Podemos colocar quadros ou gráficos entre os 

textos? 

  

RESPOSTA: Toda a estratégia deve estar contida na limitação definida, ou seja, 03 (três) 

páginas de papel A4, podendo colocar gráficos e planilhas entre o texto. 
 

8) É correto afirmar que as mídias sociais, como Facebook e Google, serão consideradas como 

não mídia? 

  

RESPOSTA: Não é correto. Caso haja envolvimentos de recursos para pagamento de 

anúncios é considerado mídia. 
 

 

9) Caso a reposta acima seja negativa, podemos utilizar um veículo terceirizado, que comercializa 

Google, Facebook e mídia programática, que forneça uma proposta contendo a quantidade de 

impressões e o valor de cada impressão. Isso será permitido? 

  

RESPOSTA: É permitido, desde que o custo do benefício seja relevante para o Coren/SC. 
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10) É correto afirmar que a tabela que se refere a esse item (7.5.2) deverá fazer parte da estratégia 

de mídia? Caso negativo, a referida tabela deve compor qual item do plano de comunicação 

publicitária? 

  

RESPOSTA: A tabela que refere o item 7.5.2 deverá ser apresentada na parte da estratégia 

de mídia do plano de comunicação publicitária – simulação de campanha. 
 

11) Na coluna Valor Total R$ - devemos preencher com a somatória dos custos: 

Internos+Terceiros+Honorários? E o valor com veiculação apenas na linha Total de Custos de 

Veiculação (incluindo desconto de agência)? e consequentemente o valor total de produção na 

linha de Total dos Custos de Produção? 

  

RESPOSTA: Sim. 

 

 

Oportuno frisar novamente que, conforme estabelece o item 14.2 do Edital, as respostas 

dos Pedidos de Esclarecimentos serão divulgadas no sítio www.corensc.gov.br, cabendo aos 

interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção das informações prestadas. 

 

 

Florianópolis, 14 de setembro de 2018. 

 

 

Ronaldo Pierri 

Presidente Comissão Licitação Coren/SC 

Mat. nº 325 

 

http://www.corensc.gov.br/

