
ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLA TIVA

CASA DE EPIT ÁCIO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

À SIN COMUNICAÇÃO LTDA.

João Pessoa, 11de outubro de 2017

REF.CONCORRÊNCIA PÚBLICAN° 01/2017- MELHORTÉCNICA

Em resposta ao pedido de esclarecimentos feito por essa
empresa, passamos a informar o que segue:

Respostas:

1- As licitantes deverão utilizar como referência para produção do plano
de mídia a data de publicação do edital.

2 - Deverá ser fechado com cola, sem nenhuma marca ou qualquer tipo
de identificação.

3 - Fica à critério da licitante, devendo apresentar no mínimo duas peças
para o púbico interno e no mínimo uma peça de solução de
comunicação para o ambiente web.

4 - Não.

5 - Só serão aceitos exemplos de peças em papel off-set na gramatura
entre 75 e 90/mg2. Não se admitirá outro formato

Certos do atendimento solicitado, nos colocamos à disposição para
quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários

Atenciosamente,

~ClJ\W\ (! (._,(t
Francisca Célia M. Sarmento

Presidente da CPL.



A Assembleia Legislativa da Paralba - Departamento de Licitações e Contratos

Ale: Fr:aneiscs'Célia Sarmento - President&d'8 CPl

SellcltaçAo de Esclarecimentos

Ret. a Goncorrênçia Pública 0112017- Contratação de Agência de Publicidade e Propaganda.

A Sin Comunicação '-tda.. pessoa jurfdica de direito privado. agência dê publicidade e propaganda.
Inscrita no CtiJ.PJLMF03.3.16.,1SQIOO01-03, situa~a~!ílaftlrla.$anOpval de QHvel~I"i4! 1'orre. ~o~o P~sS9a.
Paralba. vem através- do que rege o edital em sua cláusula sexta. solicitar esclarecimentos oonforme
dúvidas.relaél'ol'1aCSas'abaixo:

•
_ 1 - Qual a data de' referência devemos considerar para a elaboração do plane de mfdla? Seria a data de
.. publicaçao do editai? E&&a,pergunta é Importante pois precísamos saber qual tabela de preços dos

velculos devemos utilizar.
,

2 - O Item 1p.5 diz que "O ENVELOPE N° 1 deverá estar fechado, sem lacre externo, sem rubrica ou
qualquer tipo 'de'ldentiflcaÇão." Como ele deverá se~·fe:chado,:?com cola, fita dupfa face? '

3 oJ No Anexo 111. item 3.14 letra c) diz que lidos exemplos apresentados devem constar 2 (duas) s
para o público interno e 1 (uma) peça com solução de comunicação no ambiente web." Pergunt
seriam lIapenss'"2 (duas) peças para o pdblico' In'[ama,'e1 (uma) peça com solução de 'eomuni Çaono
ambieote,web, ou seríam "nomlnimo" 2 (duas) peças para o público intemo e 1 (uma) peça co solução
de comunicação no ambiente web?

4 - Os orçamentos de produçAo da campanha dev.emiIlcluir honorários da agência ou não?

5 - No anexo 111que trata sobre as orientações para elaboração da proposta técnica em seu item 3.8,
diz que os exemplos de peças e/ou material integrantes'do subquesito Idéia Oriatíva'serão apresentados
separadàm~[lte do cademo de que trata o item,~.5. devendo vir dentro do INVÓLUCRO N° 1. com os
seguinteS padrÕes:'Em caderno único, com espiral preto colocado à esquerda; Capa e Contracapa.em
papel branco: Sem, identificação da concorrente. Sobre esta tema queremos saber se existe alguma
orientaçAo sobre o modelo do papel a ser utilizado pera os exemplos de peças.

João Pessoa, 28 de setembro de,2017
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