
 

 

Respostas aos questionamentos do edital nº 001/2021. 

Ref. Pregão Presencial nº 001/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO: Constitui objeto do presente instrumento de licitação a contratação 

de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria de Imprensa, 

para atendimento às demandas do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 

Estado do Rio de Janeiro - SESCOOP/RJ.  

Interessado: Savannah Soluções em Comunicação Ltda 

Nº Pedido de Esclarecimento: 05 

As respostas seguem abaixo dos questionamentos 

Prezados senhores, boa tarde! 

A Empresa Savannah Soluções em Comunicação Ltda, inscrita no CNPJ nº06.333.973/0001-29, 

Nire 41205261551 e protocolo 197243010 – 25/11/2019, sediada na Rua Joinville, 2508 – 1º 

andar – Pedro Moro – São José dos Pinhais – Estado do Paraná – CEP: 83020-000.  

Respeitosamente e tempestivamente, solicitamos esclarecimentos conforme segue: 

1 - Qual o volume de demanda para os itens em questão:  

Do Atendimento e Abertura dos Veículos 

Reuniões de Trabalho 

Produção e Envio de Press Releases 

Gerenciamento de Crise 

Clipagem e Monitoramento de Informação 

Resposta: Conforme constam no edital e no termo de referência será dever da assessoria de 

imprensa “preparar, propor e implementar um Plano de relacionamento com a imprensa, para 

o desenvolvimento de um canal direto, com o objetivo de estreitar relacionamento e conseguir 

a publicação de notícias exclusivas sobre assuntos pertinentes ao cooperativismo fluminense e 

as ações do Sescoop/RJ nos veículos de comunicação do estado do Rio de Janeiro”. Sendo assim, 

os itens atendimento e abertura de veículos, produção e envio de press releases e clipagem e 

monitoramento de informação serão decorrentes deste trabalho, em conformidade com as 

necessidades do Sescoop/RJ, que é fazer do cooperativismo um modelo de negócios conhecido 

e reconhecido na sociedade.  Este trabalho conjunto é que vai nortear o volume para estas 

demandas.  



 

 

Quanto ao gerenciamento de crise será necessário, conforme constam no edital e termo de 

referência, “Efetuar o planejamento e gerenciamento de crises que afetem a imagem do 

SESCOOP/RJ”. A partir deste planejamento pré-estabelecido, a assessoria atuará quando e se 

houver alguma necessidade.  

Em relação às reuniões de trabalho, estas ocorrerão, conforme estipuladas no edital e termo de 

referência, “com periodicidade quinzenal, ou a critério do CONTRATANTE, com os 

representantes do Sescoop/RJ, para alinhamento, avaliação dos trabalhos, busca de melhores 

resultados e proposição de novas estratégias”, em formato presencial ou via plataforma digital.  

 

2 - Tendo em vista que a previsão é de R$12.000,00. com 180 horas mensais, qual a 

divisão/previsão que foi utilizada para chegar a estes números? 

Resposta: A relação previsão orçamentária/ horas e objeto foi baseada na média encontrada 

em cotações realizadas antes da publicação do edital.  

 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021. 

 

Comissão Permanente de Licitação (CPL) 

 


