
Re: Esclarecimentos Concorrência 01/2018

Olá, bom, dia!
 
Segue respostas aos esclarecimentos:
 
1) Não serão aceitas peças de não mídia. Somente peças que atendam os
meios determinados no Briefing.
 
2) O edital é claro quando solicita UMA campanha. Ou seja, a agência deve
apresentar as peças que compõe essa campanha.
 
Atenciosamente,
 
Prefeitura Municipal de Jaguaruna-SC 
Setor de Licitação 
Av. Duque de Caxias, n 290, Centro, Jaguaruna/SC - CEP: 88.715-000 
Fone: (48) 3624-8422/3624-0132 
 
 

De: Aliandro - Alvo Global <aliandro@alvoglobal.com.br> 
Enviado: terça-feira, 20 de março de 2018 16:00 
Para: licitacao.pmj@hotmail.com 
Cc: Ali - Alvo 
Assunto: Esclarecimentos Concorrência 01/2018
 
A/C DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
 
Prezados,
 
Segue abaixo algumas dúvidas referente a  Concorrência 01/2018 das quais solicitamos esclarecimentos.
 
1 – No ANEXO IV, o item 1.3.1 traz o seguinte “Não será admi�da, para este quesito, a apresentação de
leiaute.”, logo, não podemos apresentar leiaute de anúncios, folders, cartazes e outros na ideia cria�va.
Como não é comum essa restrição nos editais, e ela também não é prevista na lei 12.232, gostaríamos de
confirmar a restrição na apresentação de leiaute nos exemplos de peças.
Pergunta: Está correto o nosso entendimento de que não será admi�da a apresentação de esboços de peças
com indicação de forma e disposição de seus elementos visuais conhecidos como leiaute?
 
2 – O item 3 do ANEXO IV, referente ao conjunto de trabalhos produzidos e veiculados pela licitante
(repertório), não traz especificamente qual é o limite de trabalhos que podem ser apresentados pela agência.
Pergunta: Está correto o nosso entendimento de que não existe limite quanto a quan�dade de trabalhos
apresentados no repertório? Caso NÃO esteja correto, qual é a quan�dade limite?
 
Fico no aguardo de retorno.
 

Setor de Licitação PMJ <licitacao.pmj@hotmail.com>
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Para:Aliandro - Alvo Global <aliandro@alvoglobal.com.br>;



A�,
 
 

Alvo Global
www.alvoglobal.com.br

Acertar o alvo. Conhecer o cliente, identificar suas
necessidades de comunicação e gerar resultado. Este é o
negócio da Alvo Global – Publicidade e Propaganda.
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