
 

Adendo ao Termo de Referência para contratação de consultoria de comunicação para a 
Associação Rede de Sementes do Xingu (ARSX). 
 
São Paulo – SP, 10 de julho de 2020 
 
Respostas a perguntas enviadas sobre o TdR 
 
 
1. Devemos prever horas técnicas da equipe após os 60 dias, para o suporte para a execução do 
plano durante os 6 meses? 
R. Não é necessário, pois o TdR aplica-se para o período de 60 dias. 
 
2. Os valores para a execução de mídia (compra de espaços publicitários em rádio, televisão, redes 
sociais e internet) deve ser descontado dos R$ 71 mil ou serão pagos a parte com outros recursos da 
ARSX? 
R. O custo de veiculação não está incluído. A proponente poderá considerar canais não pagos, mídia 
espontânea, mídias sociais, parcerias e outras formas de divulgação. 
 
3. Os valores para a produção dos materiais propostos, (se forem sugeridos materiais impressos) e a 
compra dos espaços em jornais, rádios e tv’s (se forem propostos), deve ser descontado dos R$ 71 
mil ou serão pagos a parte com outros recursos da ARSX? 
R. A produção dos materiais impressos e digitais deve ser incluído no orçamento do TdR. Sobre 
compra de espaços, conforme questão nº 2. 
 
4. A ARSX já possui um banco de imagens e vídeos e poderá disponibilizar? 
R. Imagens e vídeos serão disponibilizados pela ARSX, sendo a maior parte do acervo do ISA 
(Instituto Socioambiental). Existem ressalvas de uso que devem ser observadas, mas podem ser 
usadas para a campanha. 
 
5. As despesas com viagem para entrevistas da equipe atual e clientes atuais deve ser considerado 
dentro do valor de R$ 71 mil ou será reembolsado à parte? 
R. Não serão realizadas viagens em razão da pandemia. 
 
6. A montagem ou estruturação da equipe comercial, com testagem de perfil dos colaboradores e 
desenho técnico das atividades, perfil, habilidades e rotina de trabalho estão dentro da expectativa 
da ARSX? 
R. Houve um trabalho prévio de consultoria para implementar um plano de negócios da ARSX, no 
qual já aconteceu uma mudança interna de estrutura da equipe. O trabalho de comunicação será 
continuado por colaboradores da ARSX e a agência contratada deve prever esse alinhamento dentro 
do prazo de 60 dias. Não é necessário prever uma estruturação de equipe comercial conforme 
questionado. 


