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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº. 01/2021 
 
 

Boletim 02 
  

A Pregoeira do Sescoop/RS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria n. 033/2021 

da mesma entidade, vem apresentar resposta aos questionamentos realizados por possível licitante, 

nos termos que seguem: 

 

Questionamento 1:  

“Qual a data de vigência das tabelas a serem utilizadas para a elaboração do Plano de Mídia (Item 

7.5.4)?” 

 
Resposta:  

O plano de vigência deve considerar o período de junho a dezembro de 2021. 

 

Questionamento 2:  

“O plano de mídia é para ser feito apenas com as peças a serem apresentadas na ideia criativa (4 

de mídias e 2 Não Mídia) ou podem ser incorporadas também peças já disponíveis, citadas no 

briefing (Anexo I)?” 

 
Resposta:  

Conforme referido no boletim 1, de acordo com a 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. 

 

Questionamento 3:  

“Com relação às peças citadas como disponíveis no Anexo I, segundo o edital, existem formatos 

pré-definidos para os meios impressos (página, 1/2 página, rodapé) e as mídias sociais ( cards, gifs, 

stories, carrossel)?” 



 

 

Resposta:  

Existem. Estão disponíveis na central da marca no link: https://www.somos.coop.br/central-da-

marca/, mediante prévio cadastro gratuito. 

 
 

Questionamento 4:  

“O subquesito 4 de avaliação da Estratégia de Mídia e Não Mídia considera no item B, integração 

entre a estratégia de mídia e a estratégia de comunicação. 

Questionamento: sendo a mídia planejada sobre as peças já criadas e citadas no briefing e a 

estratégia de comunicação elaborada junto a ideia criativa simulada, o texto base da estratégia de 

mídia deve ser referente ao plano de distribuição ou sobre a campanha simulada na estratégia de 

comunicação e ideia criativa?” 

 

Resposta:  

O texto base da estratégia de mídia deve levar em consideração os planos de distribuição de todas 

as peças previstas na campanha. Conforme item 7.5.4, alínea a, a licitante deve demonstrar 

conhecimento e análise dos meios de comunicação e hábitos dos diversos segmentos de público a 

serem atingidos pela campanha. 

 

Porto Alegre, 24 de maio de 2021. 

 

Luciana Futuro Pfitscher 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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