
RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Sirvo-me  da  presente  para  disponibilizar  resposta  ao
questionamento efetuado por determinada empresa com referência ao questionamento
efetuado  em  relação  ao  Edital  da  Concorrência  Pública nº  04/2018,  objetivando
contratação  de  01  (uma)  agência  de  publicidade para  a  prestação  de  serviços
publicitários,  na  elaboração  de  projetos  e  campanhas  para  a  PREFEITURA
MUNICIPAL DE BIRIGUI e, temos a seguinte resposta:

Pergunta: As agências de publicidade, pretendentes a atender a
“conta” de  órgãos  da  Administração  Pública,  devem  desenvolver,  com  base
no"briefing"  apresentado,  uma campanha fictícia,  para solução de um problema de
comunicação.

Na realidade,  o  “problema de Comunicação” é um tema a ser  desenvolvido pelas
agências licitantes, através da apresentação de uma campanha fictícia, tão só para que
seja avaliada quanto aos aspectos técnicos próprios da publicidade.

Assim,  com o tema apresentado, juntamente com os elementos disponibilizados pelo
ente público, para que as agências possam desenvolver essa campanha fictícia, devem
ser indicados o período em que essa suposta campanha iria ser veiculada, bem como
qual será a verba a ser aplicada nessa campanha (abrangendo produção externa e
veiculação) e o tema da campanha simulada.

As  agências  deverão  criar  a  campanha,  indicando  quais  são  as  mídias  a  serem
utilizadas, quais os materiais de não mídia a serem produzidos, quais os custos dessas
produções  externas e das  veiculações,  com base em tabelas  cheias  dos veículos  de
comunicação.

O que falta no edital é exatamente esses elementos que deveriam compor o briefing e
que  se  tornam  essenciais  para  que  as  licitantes  possam  desenvolver  a  campanha
simulada.

Resposta:  Segundo orientação verbal da Secretaria de Negócios
Jurídicos, e a Secretaria requisitante, “o valor do Briefing para campanha será de R$
600.000,00 para um período de campanha de 12 (doze) meses”.

Birigui/SP, 27 de abril de 2.018.

Andréia Cristina Possetti Melo
Chefe da Seção de Licitações

 


