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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA O SENAC/PR E O SESC/PR 

 

E R R A T A 
 

 

No subitem 6.6.6.1 do Edital (página 15),  

 

ONDE SE LÊ: 

 

6.6.6.1 Os textos deverão ser impressos em papel branco, formato A4, com uso de fonte 

Arial 12 (doze), cor preta, espaçamento entre linhas simples e margens superior e 

esquerda de 3 (três) centímetros e inferior e direita de 2 (dois) centímetros. 

 

LEIA-SE: 

 

6.6.6.1 Os textos deverão ser impressos em papel branco, formato A4, com uso de fonte 

Arial 12 (doze), cor preta, espaçamento entre linhas simples, margens superior e esquerda 

de 3 (três) centímetros e inferior e direita de 2 (dois) centímetros e grampeadas, com um 

grampo no lado superior esquerdo das páginas. 

 

 

 

 

No item 6.7.3 do Edital (página 13),  

 

ONDE SE LÊ: 

 

6.7.3 Ideia criativa: campanha publicitária com exemplos de peças e/ou material que 

corporifiquem objetivamente sua proposta de solução do(s) desafio(s) ou problema(s), 

geral(ais) e/ou específico(s), de comunicação, conforme explicitado na estratégia de 

comunicação publicitária.  

6.7.3.1 Os exemplos de peças e/ou material da ideia criativa podem ser apresentados sob 

a forma de: 

a) Roteiro, leiaute e/ou story-board impressos, para qualquer meio; 

b) Protótipo ou ‘monstro’, para rádio e internet; 

c) Story-board animado ou animatic para TV e cinema. 
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6.7.3.2 Os exemplos de peças e/ou material da ideia criativa devem ter formatos 

compatíveis com suas características e adequarem-se às dimensões do envelope 

fornecido pelas Entidades Licitadoras. 

 

 

LEIA-SE: 

 

6.7.3 Ideia criativa: campanha publicitária com exemplos de peças e/ou material que 

corporifiquem objetivamente sua proposta de solução do(s) desafio(s) ou problema(s), 

geral(ais) e/ou específico(s), de comunicação, conforme explicitado na estratégia de 

comunicação publicitária.  

6.7.3.1 Os exemplos de peças e/ou material da ideia criativa podem ser apresentados sob 

a forma de: 

a) Roteiro, leiaute e/ou story-board impressos, para qualquer meio; 

b) Protótipo ou ‘monstro’, para rádio e internet; 

c) Story-board animado ou animatic para TV e cinema. 

6.7.3.2 Os exemplos de peças e/ou material da ideia criativa devem ter formatos 

compatíveis com suas características e adequarem-se às dimensões do envelope 

fornecido pelas Entidades Licitadoras. 

6.7.3.3 As peças devem ser limitadas a 1 (uma) por mídia escolhida. No caso de peças para 

veiculação digital, limita-se a 1 (uma) peça apenas englobando todas as mídias. 

 

 

 

 A presente ERRATA não implica a republicação do Edital nem a reabertura do prazo para 

apresentação das Propostas, uma vez que as alterações não influenciam a elaboração destas. 

 

 

 

Curitiba, 08 de junho de 2020. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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