
 

 

 
 

 

Tomada de Preços nº 01/2016 
 

Questionamentos 
 

1. Conforme o item 4.2 do edital: “O texto pertinente ao Plano de Comunicação 
Publicitária está limitado a oito páginas, ressalvado que não serão computadas 
nesse limite: 
- as páginas utilizadas eventualmente apenas para separar os textos dos 
quesitos; 
- a página com a relação prevista na alínea a do item 4.1.1.3, os roteiros das 
peças de que trata a alínea b do item 4.1.1.3 (ideia criativa)  
- e os textos, tabelas, gráficos e planilhas referentes às alíneas a e b do item 
4.1.1.4 (estratégia de mídia e não mídia)  
Pergunta-se: se componentes do item 4.1.1.4 (texto, tabela, gráfico e planilha) 
devem ser desconsiderados da contagem de 8 páginas do plano não 
identificado, logo a estratégia de mídia não será computada. Nosso 
entendimento está correto? 
 
 
Resposta: Conforme o item 3.1.2.2,  a Proposta Técnica: Plano de 
Comunicação Publicitária – Via Não Identificada contempla Raciocínio Básico, 
Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e 
Não Mídia. É deste Plano de Comunicação que o edital trata no item 4.2 quando 
limita o conteúdo a oito páginas, abrindo exceção para tabelas, gráficos, 
planilhas e outros textos. 
 
 

2. Na pg. 8, alínea 4.1.1.3.1 Os exemplos de peças: 
b) podem ser apresentados sob a forma de roteiro, layout, storyboard 
impressos para qualquer peça e monstro para rádio e internet.  
Podemos enviar um monstro de peça a ser veiculada em TV? Ou para TV 
somente é possível storyboard? 
 
Resposta: O item 4.1.1.3.1 do edital abre a possibilidade de apresentar 
“monstros” apenas para rádio e internet. Para as demais peças há a forma de 
roteiro, leiaute e story-board impressos. 
 

3. Gostaria de solicitar esclarecimentos sobre os recursos próprios: podemos 
considerar a Revista "Economistas" . Se sim, podemos considerar formatos 
como página dupla, anúncios sequenciado e  formatos diferenciados? 

 
 

Resposta: Entre os recursos próprios do Cofecon estão a revista Economistas, 
o site do Cofecon na internet, o facebook e o twitter. 
No caso específico da revista, o formato é 28 x 21 cm. Nada impede que estes 
formatos de anúncio citados venham a ser utilizados pelo Cofecon. 

 
 



 

 

 
 

 

4. Sobre as respostas aos itens: 1.o questionamento - Pergunta 4 e 2.o 
questionamento - Pergunta 23. 
O edital afirma em seu item 4.1.1.4.2 c) que devem ser desconsiderados os 
custos internos e os honorários sobre todos os serviços de fornecedores. Em 
nossa leitura das respostas, entendemos que no caso da Revista Economistas 
devemos considerar os custos internos no exercício proposto nessa licitação.  
Solicitamos confirmar se esse entendimento está correto. 

  

Resposta: A resposta à pergunta 4 do primeiro questionamento trata do 
trabalho realizado pela agência vencedora especificamente com relação à 
revista Economistas; já a resposta à pergunta 23 do segundo questionamento 
trata sobre a simulação de que trata o item 4.1.1.4, referente às estratégias de 
mídia e não mídia. 
 
O item 4.1.1.4.2 aludido, em seu item "b", exige: "Simulação de distribuição de 
todas as peças ou material destinados à veiculação, exibição, exposição ou 
distribuição, sob a forma de textos, tabelas, gráficos  e planilhas". Desta forma, 
para a estratégia de mídia e não mídia apresentada, devem ser 
desconsiderados os custos internos e os honorários sobre os serviços de 
fornecedores. 
 

 
 

5. Estamos participando da licitação do COFECON e gostaria de saber como 
funciona a veiculação nos veículos próprios do conselho, pois queremos incluir 
no plano de mídia. 
 

Resposta: Os veículos próprios do Cofecon são a revista Economistas, o site 
na internet, o facebook e o twitter. 
No caso específico da revista, ela tem periodicidade trimestral (março / junho / 
setembro / dezembro) e formato 28 x 21 cm.  
Para internet, além de facebook e twitter, pode-se trabalhar também com e-mail 
marketing. 
Para a capa do site do Cofecon, o formato é 679 x 388 pixels. 


