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PROCESSO LRFP-2019-9146978 

Contratação de agência de Comunicação e Publicidade para a criação e produção de 

peças e campanhas de marketing, captação de recursos e prospecção de legados 

 

DÚVIDAS DOS LICITANTES 

 

1. Com relação ao valor do contrato podemos entender que o valor de  R$ 

270.000,00 (duzentos e setenta)  será utilizado na sua integralidade durante os 

dois anos?  

Este é o valor estimado para uso em 2 anos. O valor pode ser inferior ou 

superior, dependendo do volume de demanda. 

 

2. Com relação a análise dos valores dos itens demandados na concorrência: 

qual será o critério de análise dos valores da tabela? Item por item ou valor global 

e o desconto ofertado pela concorrente?  

A oferta será avaliada globalmente. 

 

3. Como parâmetro e para a justa avaliação, das propostas, devemos considerar 

a tabela preços do SINAPRO do DF – Sindicato das Agências de Propaganda do 

Distrito Federal, ou de outro estado? Como os valores da tabela variam de estado 

para estado gostaríamos de saber qual será considerado?  

As propostas serão avaliadas em comparação com as propostas recebidas. 

 

4. Ainda na tabela de custos, consultamos sobre o que se trata a coluna “Preço 

de Ajuste” a que se refere esse “ajuste”?  

Ajuste se refere a peça já existentes que tem necessidade de ajuste de certos 

elementos para novas audiências, sem mudança de conceito. São trocas de 

fotos, ajuste de frases ou legendas por exemplo. 
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5. Com relação a lauda, quantos caracteres devemos considerar por lauda para 

a cotação de preços?  

O tamanho da lauda às vezes varia de fornecedor para fornecedor, vamos 

considerar lauda até 2.000 caracteres. 

 

6. Considerando que, a forma de cotação para ilustração e para aquisição ou 

produção de imagem é diferente consultamos, se podemos separar os itens 

Ilustração e imagem? Além disso, são serviços executados por terceiros. Nesse 

caso, deveríamos prever honorário ao invés de custo fixo. Como devemos 

proceder?  

Podem separar entre ilustração e imagem. O ideal seria ter um custo fixo mas 

vocês podem adicionar um comentário com a forma de cálculo prevista para os 

custos. 

 

7. No Anexo 2, tabela “Honorário para serviços extraordinários” cujas colunas 

são compostas de preços de criação/adaptação/ajuste/redação, percebe-se que 

os itens são os mesmos contemplados na tabela do Anexo 1. Sendo assim, 

devemos considerar nesse item que sejam honorários sobre serviços prestados 

por terceiros, uma vez que o item se refere a “serviços extraordinários”, que 

podem não ser executados pela agência? Além disso, por ser de terceiros não 

temos como prever um valor fixo.  

Este serviço se refere a pedidos pontuais que não fazem parte das atividades 

de rotina da agência.   


