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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  II 
 

 

No subitem 6.6.6 do Edital (página 13),  

 

ONDE SE LÊ: 

 

6.6.6 A Proposta Técnica – Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada deve 

ser entregue sem emendas ou rasuras e com as páginas numeradas sequencialmente.  

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. 

6.6.6.2 Para a elaboração de tabelas, gráficos e planilhas as licitantes poderão utilizar as 

fontes tipográficas, formatos e cores que julgarem mais adequados para sua 

apresentação, tal qual utilizadas no mercado. 

 

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. 

6.6.6.2 Para a elaboração de tabelas, gráficos e planilhas as licitantes poderão utilizar as 

fontes tipográficas, formatos e cores que julgarem mais adequados para sua 

apresentação, tal qual utilizadas no mercado. 

6.6.6.3 As peças que compõem o Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada 

podem ser apresentadas soltas (sem grampo), em papeis especiais ou não e de quaisquer 

gramaturas, com pranchas, molduras ou passe-partout, desde que caibam no envelope 

sem deformá-lo.  

6.6.6.4 O caderno deverá conter em sua capa tão somente a identificação “Plano de 

Comunicação Publicitária”, sem aspas. A contracapa deverá estar em branco. Capa e 

contracapa podem ser apresentadas em papel cartão. 
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No subitem 6.9.1.3 do Edital (página 15),  

 

ONDE SE LÊ: 

6.9.1.3 Com relação aos relatos de soluções de problemas de comunicação: 

a) Apresentação de, no mínimo, 02 (duas) soluções bem-sucedidas de problemas de 

comunicação planejadas e propostas pela licitante e implementadas por seus clientes. 

Serão admitidos até 2.000 (dois mil) caracteres por relato. 

 

LEIA-SE: 

6.9.1.3 Com relação aos relatos de soluções de problemas de comunicação: 

a) Apresentação de, no mínimo, 02 (duas) e, no máximo, 05 (cinco) soluções bem-

sucedidas de problemas de comunicação planejadas e propostas pela licitante e 

implementadas por seus clientes. Serão admitidos até 2.000 (dois mil) caracteres por 

relato. 

b) Cada relato poderá ser instruído com 01 (uma) peça exemplificativa, a critério da 

licitante, desde que seu tamanho não exceda o de uma folha de papel A4. A peça não 

integrará a contagem do número máximo de caracteres do relato. 

 

 

No subitem 5 do ANEXO I – BRIEFING do Edital (página 44),  

 

ONDE SE LÊ: 

 

5. Verba 

Para o exercício de simulação para a avaliação da técnica do presente Edital, objetivo da 

campanha ora estabelecida, a licitante deve contemplar todos os custos necessários para 

sua realização, como criação, produção e mídia, até o valor de R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais).  

 

LEIA-SE:  

 

5. Verba 

Para o exercício de simulação para a avaliação da técnica do presente Edital, objetivo da 

campanha ora estabelecida, a licitante deve contemplar todos os custos necessários para 

sua realização, como criação, produção e mídia, até o valor de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais).  

 

Curitiba, 12 de junho de 2020. 

 

 

Comissão Especial de Licitação 
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