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Questionamento 1  
 
Sobre o item 11.3.2:  
11.3.2 Estratégia de Comunicação Publicitária: Apresentação de texto em 

que a licitante indicará e defenderá as linhas gerais da proposta para suprir o 
desafio e alcançar os resultados e metas de comunicação desejadas pelo licitante 
definidos no Briefing, constante no Anexo I deste edital, apresentará o conceito e 
a linha temática, de acordo com o seu raciocínio básico, devendo fundamentar a 
comunicação e defender essa opção com a explicitação e defesa dos principais 
pontos da Estratégia de Comunicação Publicitária sugerida, especialmente o que 
dizer, a quem dizer, como dizer, quando dizer e que meios de divulgação, 
instrumentos ou ferramentas utilizar. 

 
Pergunta-se: As peças que não serão corporificadas na Ideia Criativa podem 

ser citadas na estratégia de comunicação? 
 
 
Resposta:  
Não, pois se deve respeitar a limitação de peças prevista na alínea “a” do 

item 11.3.3. 
 

 
Questionamento 2  

 
Sobre item 11.3.3, subitem “a” 
a) apresentar como exemplos as peças e/ou materiais para corporificar 

objetivamente sua proposta de solução do(s) desafio(s) ou problema(s), geral e 
ou específico, de comunicação, conforme explicitado na Estratégia de 
Comunicação Publicitária limitado a uma peça para cada um dos seguintes meios: 

- Jornal 
- Cartaz 
- Folder 
- Rádio 
- Internet 
- TV 
- Outdoor. 

 



Pergunta-se: O fato do tópico limitar apresentar, na ideia criativa, a uma 
peça de cada nos meios jornal, cartaz, folder, rádio, internet, tv e outdoor quer 
dizer que  

1. o total de peças da ideia criativa é 7, restritos a esses meios; ou  
2. é obrigatório fazer uma peça para cada meio listado, sendo, no entanto, 

possível propor peças em meios não listados?  
 

Resposta:  
Nos termos do item 11.3.3, alínea “a”, do Edital de Licitação, o número 

máximo de peças apresentadas é 7. Entretanto, por se tratar de um limitador, a 
apresentação de peças em cada um dos meios listados é uma faculdade do 
licitante, não podendo, contudo, apresentar mais de uma peça por item.  
 

Questionamento 3 
 
Sobre item 11.3.3.1., subitem “a”: 
a) as reduções e variações de formato serão consideradas como peças; e 
 
Pergunta-se: O uso de mockups para mostrar a aplicação de uma peça é 

considerado "redução e/ou variação de formato"? 
 

Resposta: As peças não poderão ser apresentadas na formatação de 
mockup, apenas em layout.  
 

Questionamento 4 
 

Sobre item 11.3.3.1., subitem “b”:  
b) não poderá ser apresentado anúncio de páginas sequenciais. 
 
Pergunta-se: Um carrossel de instagram ou conjunto de stories para 

facebook seriam entendidos como, "anúncios de páginas sequenciais"? 
 
Resposta: O carrossel de Instagram e conjunto de stories para Facebook não são 
entendidos como anúncios de páginas sequenciais. 
 

Questionamento 5 
 
Sobre item 11.3.4.3., subitem “a”: 
11.3.4.3 Nessa simulação: 
a) os preços das inserções em veículos de comunicação devem ser os de 

tabela cheia, vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação; 
 
Pergunta-se: Podemos fazer uso de mídias digitais pagas, como por 

exemplo o Facebook Ads, este veículo trabalha com preços em forma de leilão? 
 

Resposta: Os citados veículos podem ser considerados na simulação, 
sendo que, quanto a estes, pode-se utilizar como parâmetro os valores médios de 
mercado. 
 

Questionamento 6 
 
Sobre recursos próprios:  
Pergunta-se: Quais os recursos próprios de comunicação e seus formatos?  

 



Resposta: Sites e redes sociais dos órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Questionamento 7 
 
Sobre o plano de comunicação via não identificada. Qual o espaçamento 

de margem superior e inferior deve ser utilizado?  
Resposta:  

As margens superior e inferior são irrelevantes, haja vista os demais parâmetros 
de formatação fornecidos, sobretudo diante da limitação do número máximo de 
linhas por página. 
 

Questionamento 8  
Sobre a Estratégia de Midia e Não Midia, podem ser anexadas PIs (planos 

de inserções)?  
 

Resposta: A apresentação do Plano de Inserção é uma faculdade da 
licitante, não estando vedada. Contudo, a estratégia de mídia e não mídia será 
constituída de simulação de Plano de Distribuição, composta por resumo que 
deverá conter as informações indicadas nos itens 11.3.4.2 e 11.3.4.3.  
 


