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ESCLARECIMENTO Nº 2 - TOMADA DE PREÇO 1/2021

 

 

Ques�onamento:

Poderão ser u�lizados na estratégia de mídia, veículos de comunicação que não possuem tabela de
preços e que u�liza a comercialização no formato de leilão como por exemplo o Facebook, Google,
Twi�er, LinkedIn e Instagram?

 

Resposta:

Sim, será permi�da a inclusão na Estratégia de Mídia e Não Mídia, de opções de mídia que não possuam
valores expressos em tabelas de preços.

 

Ques�onamento:

Considerado o disposto no item 1.4. c1, a saber “Entende-se por “meio”: TV, Radio, Internet -
computadores (desktops, laptops, notebooks e assemelhados), Internet - disposi�vos moveis (tablets e
smartphones), Revista, Jornal, Midia exterior (outdoor, paineis assemelhados, ponto de onibus, backbus,
banca de revista etc.), e material promocional (flyer, PDV, display, brindes, sampling etc.

 

Perguntamos: Os meios citados no item 1.4 c.1 são taxa�vos ou exemplifica�vos? Devemos u�lizar todos
os meios citados ou a seleção dos meios fica a critério da licitante?

 

Resposta:

Os meios citados no item 1.4, alínea “c.1” do Edital, foram apresentados de forma exemplifica�va,
podendo a licitante selecionar aqueles meios que melhor  se adequam ao seu Plano de Comunicação
Publicitária que será apresentado para julgamento da Subcomissão Técnica.

 

 

Observação: Ressaltamos a todos os licitantes, a devida observância ao disposto no subitem 2.2 do Edital: 
 

2.2. A licitante não deve u�lizar, em eventual pedido de esclarecimento, termos que possam propiciar a
iden�ficação da sua proposta perante a Subcomissão Técnica quando do julgamento da Via Não
Iden�ficada do Plano de Comunicação Publicitária (Envelope nº 1).

 



 
 
Atenciosamente,
 
Lucas Henrique de Assis
Comissão de Licitação
 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em
07/01/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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