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 A Pregoeira do Sescoop/RS, no uso de suas atribuições, conferidas pela 
Portaria n. 028/2020 da mesma entidade, vem apresentar resposta aos questionamentos 
realizados por possível licitante, nos termos que seguem: 
 
Questionamentos:  
 
“Nos itens 7.5.2. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, 7.5.3 IDEIA 
CRIATIVA: e BRIEFING (ANEXO I) 
 
Nos itens 7.5.2. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA temos as orientação 
para a criação de conceito e o tema que, de acordo com seu raciocínio básico, devem 
fundamentar o problema de comunicação apresentado no briefing (Anexo I),  
 
No item 7.5.3 IDEIA CRIATIVA: temos: 
 Apresentação em, no máximo, seis páginas de papel de acordo com as especificações 
definidas no item 7.2.1, de síntese da estratégia de comunicação publicitária expressa 
sob a forma de uma redução de mensagem, acompanhada de exemplos de peças que a 
corporifiquem objetivamente, descritas sob a forma de roteiros e textos, limitadas a seis 
peças, sendo quatro por tipo de mídia e dois por tipo de não mídia. Faz parte da ideia 
criativa o slogan e as peças que a corporificam. 
 
Ou seja, o edital exige a criação de conceito e peças fundamentadas no briefing (Anexo 
I) 
Entretanto, na simulação de distribuição de verba de Mídia e Não Mídia, não estão sendo 
solicitados os custos de produção da peças, apenas os valores de veiculação, conforme 
abaixo 7.5.4.2 
 
  7.5.4.2. A simulação deverá ser composta por um plano de distribuição de todas as 
peças e/ou material destinados à veiculação, exibição, exposição ou distribuição, sob a 
forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e outros. Da simulação deverá constar um 
resumo geral com informações sobre, pelo menos: a) o período de distribuição das peças 
e/ou material; b) as quantidades de inserções das peças em veículos e em outros meios 
de divulgação; c) os valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em 
veículos e em outros meios de divulgação, separadamente por meios; d) os valores 
(absolutos e percentuais) alocados na distribuição de peças e ou material de não mídia; 
e) resumo em percentual do custo total de veiculação.  
 
E ainda, no Briefing (Anexo I), temos a seguinte informação: 
Necessidade: Criação e execução de um plano de mídia para a veiculação de Campanhas 
Publicitárias de Comunicação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
do Estado do Rio Grande do Sul - Sescoop/RS, utilizando o Movimento SomosCoop 
criado pelo Sistema OCB como conceito, com prioridade para estratégia voltada para 
veiculações em mídias sociais e rádios. As peças serão criadas pelo setor de 
Comunicação do Sescoop/RS.  
 



 
 

Peças à disposição: Filme de 30” para uso exclusivo em mídias sociais, spot 30”, 
webséries, peças para redes sociais, anúncios para veículos impressos (disponíveis no 
site do SomosCoop). Informações quanto ao Sescoop/RS: www.sescooprs.coop.br    
 
Questionamento: 
Como devemos proceder?  
a) criar uma campanha com seis peças (Ideia Criativa) e no Plano de Mídia não considerar 
os custos de produção destas peças, apenas a mídia, ou 
b) criar uma campanha (Ideia Criativa), mas apresentar o plano de mídia considerando 
apenas as peças do SomosCoop já disponíveis, sem custos de produção?” 
 
 
Resposta:  
 
Conforme consta na página 38 do edital, a licitante deverá apresentar a Campanha 
Simulada apenas para fins de avaliação, conforme consta no item Critérios para 
julgamento das propostas, "Os critérios de avaliação serão utilizados apenas para 
julgamento das propostas e escolha da agência, entretanto não constituirão serviços a 
serem prestados pela agência a ser contratada". 
 
Sendo assim, a licitante deve criar uma campanha, mas apresentar o plano de mídia 
considerando apenas as peças do SomosCoop já disponíveis, sem custos de produção. 
 
Reiteramos que a licitante, de acordo com o quesito técnico "Ideia Criativa", deve apenas 
descrever a sua ideia criativa, de acordo com o Objetivo de Comunicação, o Desafio da 
comunicação e os problemas específicos que a Comunicação deve resolver. A 
apresentação da ideia criativa não admite layouts de peças novas, apenas a síntese da 
estratégia de comunicação publicitária expressa sob a forma de uma redução de 
mensagem, acompanhada de exemplos de peças que a corporifiquem objetivamente, 
descritas sob a forma de roteiros e textos, limitadas a seis peças, sendo quatro por tipo 
de mídia e dois por tipo de não mídia. Faz parte da ideia criativa o slogan e as peças que 
a corporificam.   
 
E ainda, que a licitante não deve criar uma campanha com novos layouts de peças, o que 
a exime do tempo de produção e de seus respectivos custos inerentes a esse processo. 
Não podem ser colocados custos de produção, uma vez que o objeto prevê a contratação 
de agência publicitária apenas para execução de mídia institucional do Sescoop/RS. Por 
conseguinte, a Ideia Criativa deve apenas trazer uma síntese da estratégia de 
comunicação publicitária expressa sob a forma de uma redução de mensagem, de forma 
que a licitada possa avaliar o entendimento e a compreensão da licitante acerca do 
Objetivo de Comunicação, do Desafio da comunicação e os problemas específicos que a 
Comunicação deve resolver, bem como os quesitos a serem avaliados conforme o 
Subquesito 3 da TABELA 2 – Referência para pontuação da proposta técnica relativa ao 
Plano de Comunicação Publicitária. 
 
 
 O Presente boletim será publicado no site do Sescoop/RS: 
http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ 

 
 

Porto Alegre, 20 de maio de 2021. 
 

Luciana Futuro Pfitscher 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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