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Intal Comunicação Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Carlos
Gomes nO 1859, conjunto 101, em Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nO
03.632.245/0001-20, neste ato representada pelo seu Representante Credenciado na
Concorrência nO04/2014 - Prefeitura Municipal de Pelotas Alexandre Pedro Gonzalez
de Oliveira, CPF 508.661.840-15, com Credenciamento já anexado ao processo do
presente Certame, inconformado com o resultado do julgamento dos Planos de
Comunicação Publicitária, pontuação e classificação das licitantes REFERÊNCIA
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA e ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA, vem oferecer INTERPOSiÇÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO, conforme disposto no item 15.1 do Edital que rege o presente
certame, e preceitua o artigo 109, inciso I, letra b da Lei Federal n.o8.666/93, o que faz
com base nas razões a seguir expendidas.
Requer que esta Comissão receba as razões recursais que se apresentam e, no caso
de não ser reconsiderada a decisão recorrida, o encaminhamento à autoridade superior,
a fim de decidir em última instância administrativa.
Termos em que pede e espera deferimento
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Alexandre Pedro Gonzalez de Oliveira
CPF: 508661840-15
Representante de Intal Comunicação LIda, CNPJ
03.632.245/0001-20, na Concorrência nO00112016 -
Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho
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DIGNíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES,

Concorrência nO001/2016

Recorrente: Intal Comunicação Ltda.

•

•

RAZÕES PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

1. Plano de Comunicação Publicitária da Licitante REFERÊNCIA COMUNICAÇÃO
E MARKETING LTDA, apresentando claro desacordo com os itens 3.2 e 3.7.2
do Edital que rege o certame, além de desacordo à resposta a questionamento
encaminhado e respondido pela própria Comissão Permanente de Licitações
1.1. A Licitante REFERÊNCIA não considerou o valor referencial estabelecido no

preâmbulo do item 3.2 do Edital, R$ 10.000 (Dez mil reais). Segue o texto do
Edital:

"3.2 No plano de comunicação publicitária, . para efeito de avaliação, a Licitante deverá
apresentar uma campanha simulada de acordo com o briefing CAnexon, considerando um
valor referencial equivalente à R$ 10.000 (Dez mil reais), com duração da campanha por
30 (trinta) dias, sendo composta dos seguintes quesitos: ..."

Ao invés disso, a licitante extrapolou o valor estabelecido através de três
expedientes:

1.1.1. Em sua Estratégia de Mídia e Não Mídia, apresentou as 27 inserções de
seu spot de 30" na Rádio Diário da Manhã AM com desconto sobre o
valor de tabela (página 9 do seu Plano de Comunicação). O valor
unitário utilizado no cálculo da mídia pela Licitante foi de R$ 44,00
(quarenta e quatro reais), ao passo que o valor real constante na tabela
de preços do referido veículo de comunicação é de R$ 48,84, referente
à programação "Indeterminado". Desta forma, ao invés dos R$ 1.188,00
(mil cento e oitenta e oito reais), a veiculação deveria ser calculada em
R$ 1.318,68 (mil trezentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos).
Apenas aqui, já calculamos um acréscimo de R$ 130,68 (cento e trinta
reais e sessenta e oito centavos) no valor total da campanha
apresentada pela licitante, o que já faz este valor saltar de R$ 9.958,12
(nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e 12 centavos) para R$
10.088,80 (dez mil e oitenta e oito reais e oitenta centavos. No Anexo 1
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apresentamos a página 9 do Plano de Comunicação da Licitante, onde
consta a planilha ""MEIO: RÁDIO (RDr contendo os valores com
desconto utilizados. No Anexo 2 apresentamos a Tabela de Preços da
Rádio Diário da Manhã AM, contendo os valores corretos, sem
desconto.

1.1.2. Em sua Estratégia de Mídia e Não Mídia, precisamente na página 10 do
seu Plano de Comunicação, apresentou o custo de veiculação de um
anúncio formato 05 colunas X 08 cm no Jornal Díário da Manhã com o
valor de R$ 3.122,00 (três mil cento e vinte e dois reais). Considerando
os 40 cm/col do anúncio, o valor unitário de tabela do cm/col utilizado
pela licitante no referido veiculo pode ser facilmente calculado em R$
78,05 (setenta e oito reais e cinco centavos). Ocorre, que o custo por
cm/col que consta na tabela do Jornal Diário da Manhã é de R$ 86,40
(oitenta e seis reais e quarenta centavos), composto pelo valor da
colocação "Empresas Públicas", de R$ 64,00 o cm/col em dias úteis,
acrescidos de 35% pela utilização de cor na veiculação. Desta forma, o
valor real do anúncio formato 05 colunas X 08 cm veiculado pela
licitante é de R$ 3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e três
reais). Apenas aqui, calculamos mais um acréscimo de R$ 334,00
(trezentos e trinta e quatro reais) no valor total da campanha
apresentada pela licitante. Considerando também o acréscimo já
demonstrado no item anterior (1.1.1), já chegamos a uma campanha de
R$ 10.422,80 (dez mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta
centavos), valor bem além dos R$ 10.000,00 estipulados como valor
máximo pelo Edital. No Anexo 3 apresentamos a página 10 do Plano de
Comunicação da Licitante, onde consta a planilha ""MEIO: JORNAL
(JN)" contendo os valores com desconto utilizados. No Anexo 4
apresentamos a Tabela de Preços Jornal Diário da Manhã, contendo os
valores corretos, sem desconto.

1.1.3. O Plano de Comunicação Publicitária da Licitante Referência contempla
a produção de peças destinadas à veiculação nos meios televisão e
rádio, no valor de R$ 1.205,00 (mil duzentos e cinco reais), conforme
apresentado na página 12 do seu do Plano de Comunicação como
Produção Eletrônica. Não é previsto, contudo, nenhum valor de
produção para o anúncio formato 05 colunas X 08 cm veiculado em dois
periódicos (Jornal Diário da Manhã e Jornal Correio Regional), assim
como também não é previsto nenhum valor de produção para o post
inserido na rede social Facebook. Observando os /ayouts apresentados
para as referidas peças, observa-se claramente que os mesmos
demandam a produção ou obtenção de pelo menos uma foto para sua
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composição. Embora a imagem dos layouts sejam parecidas com uma
imagem que consta na produção do VT de 30", tratam-se, naturalmente,
de outras realidades e técnicas de produção, sendo tal aproveitamento
inviável, em especial na mídia gráfica. De qualquer forma, mesmo um
eventual aproveitamento - tecnicamente índevido - de uma imagem da
produção para a mídia televisão em outros meios não é citada em
nenhum momento em qualquer lugar do Plano de Comunicação
Publicitária da Licitante. Conclui-se, portanto, que tal foto não foi orçada
e, portanto, colabora para a definição de um custo total de campanha
que não condiz com a realidade apresentada. A mídia impressa jornal e
o meio Facebook não tem suas peças contempladas com valor de
produção, o que as torna inexequíveis. No Anexo 5, a página 7 do
Plano de Comunicação Publicitária da Licitante (sem apresentação de
custos de produção gráfica), a página 12 do referido plano (Produção
Eletrônica, limitada à VT e spot para rádio), layout do anúncio para
jornal e layout do post inserido na rede social Facebook.

Conclui-se, portanto, que de diversas formas a Licitante REFER~NCIA não
cumpriu o preconizado pelo item 3.2 do Edital que regula o certame, auferindo
indevidamente vantagens inequívocas sobre as demais licitantes pelo fato de
apresentar uma proposta com valor REAL acima do estabelecido pelas regras
do certame, quer pela utilização de descontos indevidos, ou pela simples
omíssão de custos de produção.

1.2. A Licitante REFERI::NCIA apresentou seu Plano de Comunicação Publicitária
em formato indevido, divergindo ao que é solicitado pelo item 3.7.2 do Edital e
referendado por consulta realizada à Comissão Permanente de Licitações.

• O item 3.7.2 determina:

3.7.2 - o plano de comunicação publicitária - via não identificada - devera ser redigido em
língua portuguesa - salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente -, com clareza, sem
emendas ou rasuras, e ser elaborado da seguinte forma:
a) em papel A4;branco;
b) com espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda;
cl sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes;
d) com textos justificados;
e) com espaçamento "simples" entre as linhas;
£) com texto em fonte "Arial", tamanho 12 pontos; (grifo nosso)
g) com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior direito
da página;
h) em caderno único;
il sem identificação da licitante.

Ocorre que a Licitante REFERI::NCIA apresentou em sua Estratégia de Mídia
e Não Mídia diversas tabelas e planilhas fora do padrão estabelecido,
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utilizando um tamanho de fonte significativamente menor que os 12 pontos
exigidos pelo Edital. Pela natureza técnica das informações exigidas na
simulação do plano de distribuição (tabelas e gráficos), realmente ficaria mais
fácil apresentar determinadas planilhas com um corpo de letra menor que os
12 pontos exigidos. Isto poderia facilitar a compreensão por parte de quem
avalia tais conteúdos. Porém, o edital é claro em não permitir esta redução do
corpo de letra em nenhum ponto do Plano de Comunicação Publicitária.
Justamente para não haver qualquer dúvida em relação a este assunto, a Intal
Comunicação Ltda encaminhou através de e-mail ã Comissão Permanente de
Licitações uma solicitação para "esclarecimento de dúvida" em 08 de abril de
2016 com o seguinte texto:

o item 3.2.4 do Edital, Estratégia de Mídia e Não Mídia, solicita, em seu subitem "b" , a
"simulaçãode plano de distribuição em que a licitante indicará todas as peças e ou material
destinados à veiculação, exposição ou distribuição, sob a forma de
textos, tabelas. gráficose olanilhas". Gostaríamos de ter esclarecido a seguinte dúvida:
as tabelas, gráficos e planiihas referentes ao plano de distribuição precisarão seguir todos os
preceitos do item 3.7.2? Em especial, gostaríamos de saber se os subitens "d" ("com textos
justificados") e "f' ("com texto em fonte "Ariai", tamanho 12 pontos") serão exigidos na
apresentação desses gráficos, tabelas e planilhas.

Em 11 de abril de 2016, a Comissão Permanente de Licitações respondeu
nossa solicitação de esclarecimento de dúvida com a seguinte resposta:

Alexandre,

Sim, pois a estratégia de mídia e não mídia, se enquadra na Proposta Técnica, dentro do
Plano de Comunicação Publicitária. (3.1), o qual segundo o subitem 3.7.2, deve ser elaborado
de forma específica.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações.

Em função deste esclarecimento, a Intal Comunicação Ltda desenvolveu o seu
Plano de Comunicação Publicitária em fonte Arial tamanho 12 pontos,
inclusive TODAS as planilhas desenvolvidas para sua Estratégia de Mídia e
Não Mídia. Todavia, a licitante REFER~NCIA ignorou tanto o item 3.7.2 do
Edital quanto o esclarecimento específico (que naturalmente foi anexado aos
autos ã disposição de todos os licitantes) e apresentou diversas tabelas e
planilhas de sua Estratégia de Mídia e Não Mídia fora das especificações
estabelecidas. A utilização de fontes pequenas, com tamanhos bem menores
do que os 12 pontos exigidos, estabelece uma grande vantagem na
formatação de tabelas, em especial nos cronogramas de distribuição de
peças. Esta forma de apresentação gerou vantagens indevidas ã referida
licitante, que assim contou com formatos diferenciados (porém ilegais) par
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facilitar o entendimento de seus conteúdos pela subcomissão examinadora. A
avaliação da Estratégia de Mídia e Não Mídia da Licitante fica, assim,
comprometida pela utilização de tal subterfúgio. No Anexo 6, apresentamos
dois e-maíls, o encaminhado pela Intal Comunicação Uda, e o respondido pela
Comissão Permanente de Licitações. Os Anexos 1 e 3 apresentam exemplos
de planilhas desenvolvidas fora dos padrões pela Licitante Referência.

As duas situações abordadas representam sérios vícios cometidos pela licitante
Referência no desenvolvimento de sua Proposta Técnica, os quais geraram
vantagens indevidas à licitante citada, em especial no que tange ao não
cumprimento do limite orçamentário para a simulação, previsto no Edital, além da
utilização de formatos de apresentação não contemplados na regulação do certame.
Cabe à Comissão, pelo seu poder de fiscalização, percebendo que os vícios
denunciados descumprem com o preceituado no Edital e na resposta ao
Esclarecimento de Dúvida que passou a integrar o Processo, DESCLASSIFICAR a
licitante REFERÊNCIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTOA.

2. Plano de Comunicação Publicitária da Licitante ALVO GLOBAL -
PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTOA, apresentando claro desacordo com os
itens ANEXO 1- BRIEFING e 3.2 do Edital que rege o certame.
2.1. A Licitante ALVO GLOBAL não considerou em seu Plano de Comunicação

Publicitária o meio televisão. De acordo com as especificações detalhadas no
item 4 do ANEXO 1 - BRIEFING, parte integrante do Edital ("4 -
ESPECIFICAÇÕES", página 31 do Edital), é explicitada a necessidade de (texto
retirado de Edital):

• Produção e veiculação de matérias de cunho informativo por radiodifusão CAMiFM)
e TV, em spots, distribuídos em diversos horários - média de 100 (cem)
minutos/mês.

A utilização de um meio dispendioso como a televisão em uma campanha que
obedecesse ao limite de verba estabelecido, R$ 10.000,00 (dez mil reais)
representou, sem dúvida, um desafio a todos os licitantes. Mas este desafio
estava previsto de forma explícita no Edital, conforme demonstramos. Cada
licitante poderia encontrar a melhor forma para cumprir este desafio, tendo
ampla liberdade na definição do formato criativo, da forma de produção, bem
como da escolha da programação mais adequada disponibilizada pelos veículos
de comunicação locais do meio televisão. Porém, a licitante ALVO GLOBAL
optou por outra alternativa, apenas deixando de utilizar o meio televisão em sua
campanha. Ocorre que tal alternativa vai de encontro ao que determina o Edital
que regula o certame. Desta forma, o princípio de isonomia deixa de existir
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entre os participantes da concorrência, com uma licitante (a ALVO GLOBAL)
utilizando regras diferentes no desenvolvimento de seu Plano de Comunicação
Publicitária. O não cumprimento daquilo que determinava o Edital refletiu-se em
diversos quesitos do seu Plano: sua Estratégia de Comunicação e sua /deia
Criativa foram desenvolvidas a partir de um briefing diferenciado (e equivocado),
quebrando o processo de isonomia determinado pelo Edital; e o
desenvolvimento de sua Estratégia de Mídia e Não Mídia foi amplamente
beneficiado pelo fato de não serem considerados os altos custos inerentes à
veiculação e produção de material para televisão. Indiretamente, os demais
meios de comunicação acabaram beneficiados de forma indevida através da
maior disponibilidade de recursos financeiros obtida de forma ilegítima.

2.2. O Plano de Comunicação Publicitária da Licitante ALVO GLOBAL contempla a
produção de peças destinadas à veiculação nos meios de rádio, jornal, web,
além da produção de um cartaz e um folder. Com exceção do spot a ser
produzido para ser veiculado no meio rádio, todas as demais peças apresentam
fotos que precisam ser produzidas ou adquiridas para o desenvolvimento das
peças. Podemos citar três fotos nesta situação: 1a) Foto de um rapaz de óculos
e gravata, utilizada no cartaz; 2a) Foto de um outro rapaz com barba e uma
mochila, utilizada no Folder; 3a) Foto de uma mulher, utilizada no anúncio para
jornal e no post para a rede social Facebook. Na tabela "RESUMO DE
DISTRIBUiÇÃO DE MíDIA" do Plano de Mídia e Não Mídia, apresentada na
página 11 do Plano de Comunicação Publicitária, constam os valores de
produção da campanha. Ali encontramos alguns itens necessários à produção
da mesma, como impressões e distribuições de cartazes e folders, e produção
de spot. Mas em nenhum local podem ser encontrados os valores para
produção e/ou obtenção das fotos utilizadas na campanha. No caso específico
do anúncio para jornal, aliás, não é encontrado nenhum custo de produção.
Pela ausência de orçamento para as três fotos, é justo considerarmos que a
produção da campanha é inexequível, lembrando que seu valor total já soma R$
9.997,40 (nove mil novecentos e noventa e sete centavos e quarenta centavos),
entre mídia e produção, sobrando, em tese, apenas R$ 2,60 (dois reais e
sessenta centavos) para a produção das referidas três fotos. No Anexo 7,
apresentamos as peças da Ideia Criativa da Licitante Alvo Global,
demonstrando as referidas fotos. No Anexo 8, a página 11 do Plano de
Comunicação Publicitária, destacando o "RESUMO DE DISTRIBUiÇÃO DE
MíDIA" do Plano de Mídia e Não Mídia.

As duas situações abordadas representam sérios vícios cometidos pela licitante Alvo
Global no desenvolvimento de sua Proposta Técnica, os quais geraram vantagens
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indevidas à licitante citada, em especial no que tange ao não cumprimento dos
princípios de isonomia determinados pela observação ao solicitado nas
"ESPECIFICAÇÕES" (item 4 do Anexo 1- Briefing do Edital); e não cumprimento das
alíneas d) e f) do item 3.2.4.1. do Edital, referentes à necessidade de apresentação
de valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados na produção de
peças destinadas a veículos de comunicação e peças destinadas à não mídia,
respectivamente. Cabe à Comissão, pelo seu poder de fiscalização, percebendo que
os vícios denunciados descumprem com o preceituado no Edital, DESCLASSIFICAR
a licitante ALVO GLOBAL - COMUNICAÇÃO E MARKETING LTOA.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, espera a licitante Intal Comunicação Ltda. o acolhimento e provimento do
presente recurso administrativo.

Termos nos quais,
Pede deferimento.

Alexandre Pedro Gonzalez de Oliveira
CPF: 508661840-15
Representante de Intal Comunicaçêo LIda, CNPJ
03.632.245/0001-20, na Concorrência nO001/2016 -
Cêmara Municipal de Vereadores de Carazinho
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ANEXO 1: cópia da página 9 do Plano de Comunicação da Licitante Referência, onde consta a
planilha ""MEIO: RÁDIO (RO)"

•

•
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ANEXO 2: Tabela de Preços da Rádio Diário da Manhã AM
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780khz
Validade: 31.12.2016

Ondeterminadó:"'- - - .' Seg:à sex: "061í às 191í -R$'4S;S'!]. ---- - _ ••.......... _. - --------~.- --.--~._. ,. __ ."",,"-- '- --_.~-~-
Madrugada Diário Sego à dom. OOhàs OSh R$ 29,30
Amanhecer na Diário Segoà sexo 05h às 07h R$ 39,00
Agenda de Noticias Sego à Sexo 07h às 09h R$ 57,72
Show da Manhã Segoà SeX. 09h às 12h R$ 63,27
Patrulha Diário Segoà Sexo 12h às 12:30h R$ 39,00
Esporte na Mesa Segoà sexo 12: 30h às 13h R$ 39,00
Recadão Sego à sex 13h às 14h R$ 39,00
Tarde Legal Segoà seXo 14h às lSh R$ 39,00
Plantão Diário Segoà sex lShàs 19hs R$ 39,00
Show da Noite Seg à sexo 20h às 24h R$ 24,42
Musical7S0 Sábado OSh às 7:30h R$ 29,30
Plantão Diário Sábado 07:30 às OS:30h R$ 29,30
Evang. Igr.Católicas Sábado OSh às OS:30h R$ 29,30
Diário Saúde Sábado OS:30h às 09h R$ 29,30
Show do Mecânico Sábado 09h às 10hs R$ 29,30
Sábado Especial Sábado 10h às 12hs R$ 29,30

•
PROGRAMA FREQUENCIA

Spot 30"

HORÁRIO BASE30"

CONVERSÃO
'Spot de 05 segundos = 30% do Spot de 30
'Spot de 15 segundos = 70% do Spot de 30
'Spot de 45 segundos = lS0% do Spot de 30
'Spot de 60 segundos = 200% do Spot de 30
'Spot de 90 segundos = 300% do Spot de 30
• Testemunhal- acréscimo de 20%

01 2
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ANEXO 3: cópia da página 10 do Plano de Comunicação da Licitante Referência, onde consta a
planilha ""MEIO: JORNAL (JN)"

Intal Comunicação LIda. I CNPJ 03.632.245/0001-20
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ANEXO 4: Tabela de Preços Jornal Diário da Manhã
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JORNAL
DIÁRIO DA MANHÃ

\~\;\
Tabela de Preços
Validade: 31/03/2017

Colocação
Preço em/cal ' PniÇ"o em/col -
(Dias Úteis) (SAB e DOM)

Primeira Página R$ 135,00 R$ 160,00
Terceira Página/Contracapa R$ 83,00 R$ 98,00
Indústriae Serviços R$ 64,00 R$ 76,00
t'mpres<lS£'úl5licas---- ~-_. - - .-------R$-==-li{OO) R$ 76,00
Determinada R$ 60,00 R$ 70,00
Indeterminada R$ 46,00 R$ 54,00
Varejo R$ 32,00 R$ 38,00
PublicaçõesdeAtas e Balanços (Largura da Coluna:3,1em) R$ 75,00 R$ 89,00
Publicidade Legal (Largurada Coluna:3,1em) R$ 41,00 R$ 48,00

.ssificados (cm/col)(Largura da Coluna:3,1cm) R$ 17,70 R$ 20,70
~úncio no Diário CONEXÃOPFO, CRZ e ERE, acrescentar 100%aos valores acima descritos.

CPãi'ã"ãilúnclõCõloridQ,acrescentãi' 3$% 'iõs vàloresacimaêliis_crito~.'!
• Periodicidade: Diária, exceto segunda-feira (sábado e domingo edição conjunta)
• Valores por centimentro /coluna, brutos.

Informações Técnicas - Formato Tablóide
Noticiário I Cadernos I Suplementos Especiais

~--~ -,._ ..~-,--- ~, ._---~---
Coluna ~

Largura 1 2 5
3 4

Altura Sem 10em 20 em 25em
15 em 35 em

•Classificados
Coluna

Largura
Altura

1
3,1 em

2
6,2 em

3
9,3 em

-. -- -. r-.--~. '--. ---~,

5 6 7
8

4 25cm
12,4 em 15,5 em 18,6 em 21,7cm 35cm

Jornais Atendimento Direto

PASSO FUNDO - Av Sete de Setembro, 509, Centro
54 3316-4800 comercial@diariodamanha.net

CARAZINHO - Rua Pedro Vargas, 846
54 3329-9666 comercial.carazinho@diariodamanha.net

ERECHIM -Av. Presidente Vargas, 155
54 3321.2233 comercial.erechim@diariodamanha.net

Prazo envio autorização:
24hantesdadatadepublicação

parajomalnormal.Paracadernose
especiais,conformeprojeto.

Prazo de entrega de material:
Atéas14hdodiaanterioraoda

publicação,parajornalnormal.Para

~'-~:r:6
• DIARIO DA MANHÃ

mailto:comercial@diariodamanha.net
mailto:comercial.carazinho@diariodamanha.net
mailto:comercial.erechim@diariodamanha.net
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ANEXO 5: cópias das páginas 7 e 12 do Plano de Comunicação Publicitária da Licitante
Referência; layout do anúncio para jornal; e layout do post inserido na rede social
Facebook.

Intal Comunicação lida. I CNPJ 03.632.245/0001-20
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TOTAL FINAL

% PREVISÃO

100% 9.958,12



•
PRODUÇÃO ELETRÔNICA

• .', 'I
~ I

I

Produtora Vldeo
. -
Produtora ÁudioI ..

•••N

30"

30"

PEClFtCAÇ6
TÉCNICAS

Edição

,Locução 30"

1

1

925,00

280,00

925,00

280,00

R$ 1.205.00
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~Peça: An' cio de Jornal. Rodapé
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Participalldo da vida de todo;criÓ5'
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Peça: Post Facebook
Formato: 1250 pixels x 850 pixel
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ANEXO 6: e-mail encaminhado pela Intal Comunicação Ltda e e-mail com a resposta emitido
pela Comissão Permanente de Licitações

Intal Comunicação Ltda. I CNPJ 03.632.24510001-20



~sunto

De

Para

CONCORRÊNCIAN° 001/2016 - Esclarecimento
de dúvida
Alexandre Oliveira <alexandre.oliveira@integradanet.com.br>Ji!>
< camaracrz@camaracrz.rs.gov.br>Ji!>

Data 08.04.2016 10 :46

À

Comissão Permanente de Licitações

Prezados Senhores,

o item 3.2.4 do Edital, Estratégia de Mídia e Não Mídia, solicita, em seu subitem "b" , a
"simulação de plano de distribuição em que a licitante indicará todas as peças e ou
material destinados a veiculação, exposição ou distribuição, sob a forma de textos,
tabelas, gráficos e Dlanilhas". Gostaríamos de ter esclarecida a seguinte dúvida: as tabelas,
gráficos e planilhas referentes ao plano de distribuição precisarão seguir todos os
p~eitos do item 3.7.2? Em especial, gostaríamos de saber se os subitens "d" ("com
t~os justificados") e "f" ("com texto em fonte "Arial", tamanho 12 pontos") serão
exigidos na apresentação desses gráficos, tabelas e planilhas.

Atenciosamente, no aguardo de vosso retorno,

Alexandre Oliveira

Integrada Comunicação Total

www.integradanet.com.br

•

http://www.integradanet.com.br


A~sunto

De

Para

Data

RES: CONCORRÊNCIA N0 001/2016-
Esclarecimento de dúvida
camaracrz <camaracrz@camaracrz.rs.gov.br>.ti>
'Alexandre Oliveira' < alexandre.oliveira@integradanet.com.br>.ti>
11.04.201617:21
<230aOb8df93dSae693 S9ae3cSf7cf69b@integradanet.com.br>.ti>

Alexandre,

Sim, pois a estratégia de midia e não mídia, se enquadra na Proposta Técnica, dentro do Plano de Comunicação
Publicitária. (3.1), o qual segundo o subitem 3.7.2, deve ser elaborado de forma específica.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações.

De: Alexandre Oliveira [mailto:alexandre.oliveira@integradanetcom.br]
En.a em: sexta-feira, 8 de abril de 2016 10:46
Para: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
Assunto: CONCORRÊNCIAN° 001/2016 - Esclarecimento de dúvida

À

Comissão Permanente de Licitações

Prezados Senhores,

o item 3.2.4 do Edital, Estratégia de Mídia e Não Mídia, solicita, em seu
subitem "b", a "simulação de plano de distribuição em que a licitante indicará todas as peças e ou material

deili;.,ados a veiculação, exposição ou distribuição, sob a forma de textos, tabelas, gráficos e olanilhas" •

Gl'-ftaríamos de ter esclarecida a seguinte dúvida: as tabelas, gráficos e
planilhas referentes ao plano de distribuição precisarão seguir todos os preceitos do
item 3.7.27 Em especial, gostaríamos de saber se os subitens "d" ("com
textos justificados") e "f" ("com texto em fonte "Arial", tamanho 12 pontos")
serão exigidos na apresentação desses gráficos, tabelas e planilhas.

Atenciosamente, no aguardo de vosso retorno,

Alexandre Oliveira

Integrada Comunicação Total

www.inlegradanet.com.br

024

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.inlegradanet.com.br
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ANEXO 7: cópias de peças da Ideia Criativa da Licitante Alvo Global

Intal Comunicação LIda. I CNPJ 03.632.245/0001-20
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Anúncio de Jomal- Rodapé 26x7cm
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ANEXO 8: cópia da página 11 do Plano de Comunicação Publicitária, destacando o "RESUMO
DE DISTRIBUiÇÃO DE MfDIA" do Plano de Mídia e Não Mídia

Intal Comunicação LIda. ICNPJ 03.632.245/0001-20
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RESUMO DE DISTRIBUiÇÃO DE M/DIA

.Diário da Manhã R$ 3.024,00 1 1

.Visão Carazinhense R$ 875,00 1 1
Total (39%) R$ 3.899;00

Rádio Diário AM 780 R$ 1.953,60 40 10 10 10 10

Rádio Gazeta AM 670 R$ 2.044,80 40 10 10 10 10

Rádio Mix FM 94.3 R$ 300,00 160 40 40 40 40

Total (43%) R$ 4.298,40

Cartaz. Distribuição R$ 65,00 50 x x x x

Folder - Distribuição R$ 360,00 4000 x x x x

10ta1(4,3%) R$ 425,00

Sita da Câmara R$ 1 x x x x

Facebook Câmara R$ 50,00 1 x x x x
Total (0,5%) R$ 50,00

R$ 125,00 50
R$ 960,00 4000
R$ 240,00 1

Total (13,2%) R$ 1.325,00

TOTAL GERAL I R$ 9.997,40 I
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