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Respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados pela empresa OK         
PROPAGANDA, referentes à Concorrência nº 001/2021- SECOM, objetivando a         
Prestação de Serviços de Publicidade para os órgãos e entidades da           
Administração Direta do Poder Executivo Município.  

 

 
QUESTIONAMENTO 01 
O Edital acima referido, no item 13.1.3.2, referente ao Plano de Comunicação            
Publicitária, não estabelece um limite de páginas para elaboração do mesmo,           
definindo apenas a quantidade limite de peças corporificadas apresentáveis no          
item Ideia Criativas. Perguntamos:  
a) A quantidade de páginas de textos dos itens Raciocínio Básico, Estratégia de            

Comunicação Publicitária e Ideia Criativa é livre? 
b) Havendo limites, qual o total de páginas por item ou total geral de todo o               

Plano de Comunicação? 
 

RESPOSTA:  
Informamos que a resposta para o presente questionamento encontra-se no          
Anexo VI, conforme descrito a seguir: 1.1.5 Os textos pertinentes ao Plano de             
Comunicação estão limitados a 10 (dez) páginas, ressalvado que os roteiros das            
peças de que trata o item 1.1.1.3 e os textos, tabelas, gráficos e planilhas              
referentes aos subitens 1.1.1.3.1.1 e 1.1.1.3.1.2 não serão computados neste limite           
de páginas. 
 
QUESTIONAMENTO 02 
O Edital acima referido, no item ANEXO VII. A - BRIEFING - ITEM 4 -               
DESAFIOS   DA COMUNICAÇÃO  define explicitamente: 
 
"O desafio de comunicação dessa nova era do governo municipal é promover, de             
forma criativa e eficaz, através do seu mote principal, os projetos, ações, atos,             
programas, obras e serviços da Prefeitura e campanhas de interesse público e            
comunitário promovidos pela gestão ... " 
 
No mesmo BRIEFING estão listados  basicamente alguns projetos como: 
Plano de Circulação Viária e a reformulação do Plano Diretor de           
Desenvolvimento Urbano, renovação do Hospital Esaú Matos, Nova Estação de          
Transbordo da Avenida Lauro de Freitas, projeto Conquista Ilumina. 
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Perguntamos: 
 
a) O conteúdo da proposta que embasará a Ideia Criativa deve limitar-se a estes              
itens mencionados ou outros deverão e/ou poderão ser acrescentados ? 
 
b) limitada ou não a estes itens a proposta da Ideia Criativa, que canal será               
disponibilizado para que as empresas participantes da licitação encontrem         
detalhes sobre os mesmos ? 
 
RESPOSTA: 
O Edital de Concorrência que tem como finalidade a contratação de empresas            
para prestação de serviços de publicidade para os órgãos e entidades da            
Administração Direta do Poder Executivo Municipal, apresenta no Anexo VII. A,           
briefing contendo, entre outras informações, aspectos históricos, econômicos e         
culturais do município. 
Também são apresentados dados e desafios relacionados a comunicação dos          
projetos, ações, atos, programas, campanhas de interesse público, além de obras           
e serviços da gestão municipal reeleita para o período 2020/2024. 
Cabe ressaltar que as peças desse briefing não se limitam aos assuntos citados,             
tratando-se apenas de instruções norteadoras. Sendo assim, as agências de          
publicidade podem usar livremente a criatividade. 
No link https://www.pmvc.ba.gov.br/acoes-e-projetos-do-governo-municipal/,   
elencamos algumas informações sobre ações e planos importantes executados         
pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

 
 
 

 
Vitória da Conquista – BA, 22 de janeiro de 2021. 
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