Brasília, 6 de novembro de 2014.

Referência: Concorrência Pública nº 02/2014 – Serviços de Publicidade.
Em atenção à consulta formulada ao Conselho Federal de Nutricionistas, fazemos os
seguintes esclarecimentos:
Pergunta 1- No ANEXO I, item 9.1.1.1, do edital, diz que a verba para
exercício da campanha simulada é de RS 120.000,00 (cento e vinte e mil
reais) para 30 dias. No Anexo II – BRIEFING, diz que a verba disponível para
exercício é de R$ 1.200.00,00 (hum milhão e duzentos reais).
Pergunta: Qual verba deverá ser usada para o exercício da proposta técnica
de comunicação?
Resposta: O Valor da verba para o exercício é de R$ 1.200.000,00 (um milhão
e duzentos mil reais) conforme consta no Anexo II item “Área de Atuação do
CFN”, já respondido no esclarecimento 1.
Pergunta 2 - No ANEXO I, item 9.1.1.1, do edital diz que o exercício da
campanha simulada deverá ter duração de 30 dias. Anexo II – BRIEFING, diz
que devemos priorizar três datas: 27 de junho, 31 de agosto, e 16 de outubro.
Pergunta: Para o exercício da proposta técnica deveremos considerar o
período de 30 dias ou fazer um plano que contemple as datas prioritárias?
Resposta: Resposta:. O objeto desta licitação é a prestação de serviços de
publicidade pelo período de 12(doze) meses, renováveis até os limites permitidos no
art.57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993, conforme as especificações constantes
deste Edital e do Briefing. No ANEXO II –CONCORRÊNCIA CFN Nº 02/2014 –
BRIEFING está expresso que a verba disponível será de R$ 1.200.000,00 (hum
milhão e duzentos mil reais). O Plano de Comunicação Publicitária a ser
apresentado deve contemplar o período de 12 meses, conforme estabelece o
briefing. Três datas são apresentadas como prioritárias dentro deste período.
No item 9. DA PROPOSTA TÉCNICA em seu subitem 9.1.1.1 PLANO DE
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA NÃO IDENTIFICADO, a licitante deverá apresentar
uma campanha simulada de acordo com o briefing, com verba de R$ 120.000,00 e
duração de 30 dias.
Coloco-me a disposição para esclarecimentos.
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