
sEscooP/Ms

Às empresas interessadas em participar da Licitâção concorrência
no ooU2O16 - sEscooP/Ms

ASSUNTO: Esclarecimento ao Edital de Licitação Concorrência no
001/2016.

QUESTIONAMENTO

Oí - No Subitem 7.4.L,4.L, o Editâl determina o prazo de 12 meses e a verba de RS 400 mil

reâis pâra a apresentação da Estraté8ia de comunicação a serjulgâda no Certame.

7.4,!.4.1 PaÍa fins da apresentação da estratégia de mídia e não mídia a licitante deverá

considerâr o orçamento de R$ /í{10.000,00 para o período de í2 mesê§. Contudo, conforme

exposto no item 1.3 e 1.4, o valor referido é exclusivamênte para fins de elaboÍação da

estrâtégia.

QUESTIONA-SE: O sEscooP pode enviâr às agências participantes um complemento do

Brieflng onde evidência suas ações para os próximos 12 meses que embase o plane.iamento ã

seÍ apresentãdo?

RESPOSTA: A segunda versão do Edital disponibilizada no mesmo endereço
de internet site br/lic apresenta informações
diferentes do texto apresentado no questionamênto, em seu item 7'4.1.4.1,
sendo:

n* c"*a zz.ts v . cati[iiíioizz-3e. - campo Grande/MS k
Fone:67 3389-0200 fax:67 3389-0221 e+nail: sescool@,ocbms.org.br 

U

Face ao questionamento apresentado relativo âo Edital de Licitaçáo Concorrêncie no

001/2016, o SESCooP/MS presta o seguinle esclarecimento:

oF. CIRC. OO2/2OL6 - SESCOOP/MS
Campo Grande, 22 de março de 2016.

O BrieÍing êpresentado pelo Edital, não apresenta as açôes que devem ser trabalhadas no

período, não oferecendo subsídios técnicos para a construção de um planejamênto para os 12

meses devidamente embasado. No entanto, é de 5e presumiÍ que, pela necessidade

apresentada, que o SESCOOP possua uma lista de ações e ou um planejamento da instituição
para preencher os 12 meses de ação.



7-4.1.4-1 PaÉ Íins da elaboraÉo dâ eslralégia de mldia ê não mÍdia, e sua devida
execuçâo, a licitante deverá consideraÍ que o orçâmento total destinado ao Plano de
Comunicaçáo Publicitário sêrá de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),
considerando o período de 12 meses.

Desta forma, o SESCOOP entende ser claro que todo o plano de
Comunicaçâo Publicitário deverá ser desenvolvido pelo valor total de Rg
400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o período de 12 meses,
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considerando assim somente o " presentado.

Ivanildo Silva
da CPL
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