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OF. CIRC. 004/2016 - SESCOOP/\4S
Campo Grande, 15 de abril de 2016.

As empresas interessadas em participar da Licitação Concorrência no
00U2016 - SESCOOP/MS

ASSUNTO: Esclarecimento ao Edital de Licitação Conçorrência n'00112016

Face ao questionamento apresentado relativo ao Edital de Licitação Concorrência
no 00112016, o SESCOOP/N4S presta o seguinte esclarecimento:

QUESTIONAMENTO

0l - Como ainda permaneceram dúvidas, voltamos a questionar sobre a composição dos custos a serem
apresentados na Simulação. Em nossos relacionamentos comerciais, consideramos como um custo total para
execução de um serviço, os custos inerentes à criar, produzir e distribuir/veicular alguma peça publicitária.

l) O que essa Comissão entende por "custo intemo"? Nós consideramos custo interno, os custos de criação de cada
peça publicitária, conforme é previsto tambem na tabela de custos referenciais do Sinapro/MS.

2) O que essa Comissão entende por "honorários sobre serviços de fornecedores"? Nós consideramos que
honorários sobre serviços de fornecedores é igual ao valor cobrado pela agência para acompanhar e/ou intermediar
a execução de peças . E produção consideramos como o valor cobrado por um fornecedor para executar alguma
peça publicitária.

Em resumo, nossa dúvida e: na simulação, que custo deveremos apresentar?
Opção l) Criação (custos internos), +produção + veiculação
ou
Opção 2) Produção + veiculação
ou
Opção 3) Somente Veiculação

Resposta: Em resposta qo questionamento apresentado informamos que na
simulação deverão ser desconsiderados os custos internos (custos de
agência/criação) e os honorários sobre todos os seryíços de fornecedores
(honorários de produção) na elaboraÇão do planejemento, constando apenas os
valores dç tabela cheia dos veículos e os vqlores de produção.
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