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Questionamento 1 
 
Com relação a apresentação de conteúdos relativos  itens 11.8.3 

(Repertório) e  11.10.3 (Relatos) 
OUTROS PODERES (Legislativo e Judiciário) e Instituições de Estado 

(MPRS, Defensoria Pública, TCE) estão ou não inclusos nas vedações referidas 
nos subitens 11.8.3 e 11.10.3 do Edital? 

 
Resposta: 
A vedação contida nos itens 11.8.3 e 11.10.3 não abrange os Poderes 

Legislativo e Judiciário e as instituições autônomas (MPRS, TCERS e Defensoria 
Pública). 

 
 
Questionamento 2 
 
Com relação a determinação do Aviso de Esclarecimento: 
Os pendrives com o conteúdo idêntico ao das vias apresentadas em formato 

físico deverão estar soltos dentro de cada um dos respectivos envelopes (1. 2, 3 e 
4)? 

 
Resposta:  
Os pendrives deverão obrigatoriamente estar dentro dos invólucros, ficando 

a critério da licitante a forma de apresentação (se soltos, anexado a uma folha, 
etc.). 

 
Questionamento 3 
 
Com relação à apresentação da Estratégia de Mídia e Não Mídia (item 

11.3.4) e a sua Avaliação (Item 12.2.1.4, letra "d") 
Poderiam relacionar quais são esses recursos de comunicação próprios 

(canais)? 
 
Resposta: 
Sites e redes sociais dos órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Questionamento 4 



Com relação à apresentação da Ideia Criativa (1.3.3) - Sub-item 11.3.3. letra 
"b" -  b) As peças e/ou materiais podem ser apresentados sob a forma de roteiro, 
texto e story-board de comerciais de TV e layout das peças impressas, não sendo 
permitido, layouts eletrônicos para TV e Rádio;  

 
Especificamente falando da peça para o meio internet, que não foi citado no 

enunciado acima, é permitida a apresentação de layout eletrônico, ou apenas 
roteiro e/ou story-board? 

 
Resposta: 
Para o meio internet, não será admitida a apresentação de layout eletrônico. 
 
 
Questionamento 5 
 
Ainda com relação à apresentação da Ideia Criativa  (1.3.3) 
 
Sub-item 11.3.3.3. As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho 

real ou reduzido, desde que não prejudique sua leitura, sem limitação de cores, 
com ou sem suporte e ou passepartout, observado o disposto no subitem 
11.2.4.1. As peças que não se ajustem às dimensões do Invólucro nº 01 poderão 
ser dobradas. 

  
Resposta:  
As peças gráficas poderão ser impressas em tamanho real ou reduzido, 

desde que não prejudique sua leitura, sem limitação de cores, com ou sem 
suporte e ou passepartout, observado o disposto no subitem 11.2.4.1. As peças 
que não se ajustem às dimensões do Invólucro nº 01 poderão ser dobradas. 

 
5.1 O exemplo de folder, peça gráfica exigida no 11.3.3 (letra "a") pode ser 

apresentado na formatação de mockup? 
 
Resposta:  
As peças gráficas (folder, etc) não poderão ser apresentadas na formatação 

de mockup, apenas em layout. 
 
5.2 As peças gráficas podem ser impressas em qualquer formato de papel, 

(A2,A3,A4)? 
 
Resposta:  
Sim. Podem ser impressas em qualquer formato de papel. 
 
5.3   As peças gráficas podem ser impressas em qualquer gramatura e tipo 

de papel  Couchê, Fotográfico, Offset) 
 
Resposta:  
Sim. As peças podem ser apresentadas em qualquer gramatura e tipo de 

papel. 


