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Questionamento 01 
 
De acordo com Aviso de Esclarecimento publicado na página da Celic, cada 

um dos invólucros deverá ser apresentado em “pen drive”, além de ser 
apresentado em meio físico. Pergunta-se: está correto o entendimento de que os 
pen drives deverão ser entregues DENTRO dos invólucros físicos cujo conteúdo 
eles deverão conter as respectivas cópias em PDF? 

 
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 2 
 
O subitem 11.2 define “espaçamento de 2 cm nas margens direita e 

esquerda” das páginas do Plano de Comunicação, mas não define o 
espaçamento para as margens superior e inferior. Está correto o entendimento 
que o espaçamento das margens superior e inferior também deve ser de 2 cm? 

 
Resposta:  
As margens superior e inferior podem ser atribuídas pelas empresas 

licitantes, haja vista os demais parâmetros de formatação fornecidos, sobretudo 
diante da limitação do número máximo de linhas por página. Tais parâmetros 
foram considerados os mais adequados na fase preparatória do procedimento de 
licitação, sendo suficientes para a elaboração do Raciocínio Básico do Plano de 
Comunicação. 

 
Questionamento 3 
 
O Folder mencionado no subitem 11.3.3 precisa limitar-se a uma quantidade 

determinada de lâminas, páginas e/ou dobras? 
 
Resposta: 
Não há limite de quantidade de lâminas, páginas e/ou dobras para 

elaboração do folder descrito no subitem 11.3.3 do Edital de Licitação. 
 
Questionamento 4 



O Subitem 11.2.2 determina que “as especificações do subitem 11.2 
aplicam-se à indicação prevista no subitem 11.3.3.3.2”. Entretanto, não 
localizamos este ultimo subitem no Edital. Do subitem 11.3.3.3 o texto passa para 
o subitem 11.3.3.4 . Pedimos confirmar a qual subitem remete a orientação 
contida no subitem 11.2.2 . 

 
Resposta:  
No subitem 11.2.2, onde se lê “subitem 11.3.3.3.2”, leia-se “subitem 

11.3.3.2”. 
 
Questionamento 5 
 
O Subitem 11.2.7 dispõe que os textos da Estratégia de Mídia e Não Mídia 

não têm limitação quanto ao número de páginas. Pergunta-se: os textos da 
Estratégia de Mídia e Não Mídia têm alguma limitação quanto ao número de 
LINHAS POR PÁGINA, a exemplo de outros textos do Plano de Comunicação, os 
quais precisam obedecer limite de 25 linhas por página? 

 
Resposta: 
Estando a Estratégia de Mídia e Não Mídia inserida no Plano de 

Comunicação Publicitária, o que se verifica também por estar localizada no 
subitem 11.2.7, integrante, portanto, do subitem 11.2, conclui-se que os textos da 
Estratégia de Mídia e Não Mídia também devem respeitar o limite de 25 linhas por 
página, além dos demais parâmetros de formatação indicados no subitem 11.2. 

 
Questionamento 6 
 
O subitem 11.2.3.1 (no contexto da Estratégia de Mídia e Não Mídia”) 

informa que tabelas, gráficos e planilhas podem ser apresentados em papel A3 
dobrado. Em caso de papel A3 dobrado, cada folha deve contar como 1 ou como 
2 páginas para efeito de numeração das páginas do caderno no qual estão 
inseridas? 

 
Resposta: 
As planilhas e gráficos apresentados em papel A3 dobrado deverão ser 

consideradas como uma página para efeitos de numeração do caderno no qual 
estão inseridas. 

 
Questionamento 7 
 
Ainda sobre o disposto no Subitem 11.2.3.1, pergunta-se: as tabelas, 

gráficos e planilhas poderão ser apresentadas tanto na orientação retrato quanto 
na orientação paisagem? 

 
Resposta: 
As tabelas, gráficos e planilhas poderão ser apresentadas nas orientações 

retrato ou paisagem, devendo o licitante assegurar a legibilidade das informações 
inseridas no referido documento. 

 
Questionamento 8 
 
As peças gráficas mencionadas no subitem 11.3.3.3 podem ser 

apresentadas em formato A3 dobrado? 
 



Resposta:  
As peças indicadas no subitem 11.3.3.3, caso não se ajustem às dimensões 

do invólucro nº 1, poderão ser apresentadas em papel A3 dobrado. 
 
Questionamento 9 
 
Essas mesmas peças gráficas podem apresentadas observando tanto a 

orientação “retrato” quanto a orientação “paisagem” - ficando essa opção a critério 
da licitante? 

 
Resposta:  
O layout das peças gráficas pode ser apresentado no formato retrato ou 

paisagem, a critério da licitante. 
 
Questionamento 10 
 
O subitem 11.3.3.3.1 “a” informa que “as reduções e variações de formatos 

serão consideradas como peças”. Pergunta-se: 
 
a) o mesmo comercial, no mesmo formato, pode ser veiculado na Televisão 

e na Internet sem ser considerado “outra peça”? 
 
Resposta:  
O Edital não contém um item 11.3.3.3.1. No entanto, é possível 

compreender o questionamento como sendo endereçado ao item 11.3.3.1. Com 
essas considerações, o mesmo comercial, no mesmo formato, poderá ser 
veiculado na TV e na Internet sem ser considerado outra peça. 

 
b) em caso afirmativo, podemos propor uma outra peça, para veiculação 

exclusiva na Internet? 
 
Resposta: 
Na hipótese aventada, será possível propor outra peça para veiculação 

exclusiva na Internet. 
 
c) o mesmo conteúdo veiculado em rádio, com o mesmo formato, pode ser 

veiculado na Internet sem ser considerado “outra peça” 
 
Resposta:  
Na hipótese aventada, o mesmo conteúdo, no mesmo formato, poderá ser 

veiculado no Rádio e na Internet, sem ser considerado outra peça. 
 
Questionamento 11 
 
Ainda sobre o Subitem 11.3.3.3.1 “a”, agora no que diz respeito a banners 

para internet: no caso de apresentarmos mídia programática em nossa Estratégia 
de Mídia e Não Mídia, a criação é uma só, porém desdobrada em diferentes 
dimensões para adaptar-se aos espaços disponíveis nos inventários dos veículos 
– situação análoga à de “anúncios de página” para jornais, cujas dimensões em 
centímetros variam de jornal para jornal. Nesses casos, podemos considerar os 
banners para internet como uma única peça? 

 
Resposta: 



O Edital não contém um item 11.3.3.3.1. No entanto, é possível 
compreender o questionamento como sendo endereçado ao item 11.3.3.1, “a”. 
Em resposta à indagação, esclarece-se que o desdobramento em diferentes 
dimensões será considerado como diferentes peças, nos termos da letra “a” do 
item 11.3.3.1. 

 
Questionamento 12 
 
O subitem 11.3.3.4 determina que “não poderá ser apresentada defesa ou 

texto explicativo relativo às peças apresentadas”. Pergunta-se: 
 
a) essa proibição aplica-se somente ao subitem 11.3.3 Ideia Criativa ou a 

todos os textos que compõem o Plano de Comunicação Publicitária? 
 
Resposta: 
A vedação contida no subitem 11.3.3.4 aplica-se apenas à Ideia Criativa. 
 
b) é permitido discorrer sobre as referidas peças no subitem 11.3.2 

Estratégia Criativa, o qual exige defesa sobre “o que dizer” e “como dizer”, entre 
outros pontos? 

 
Resposta: 
Nos termos do próprio questionamento anterior, não poderá ser apresentada 

defesa ou texto explicativo relativo às peças apresentadas.  
 
Questionamento 13 
 
O Subitem 11.3.4.3 determina que os preços das inserções em veículos de 

comunicação devem ser os de tabela cheia, vigentes na data de publicação do 
Aviso de Licitação. Pedimos confirmar qual é a data de publicação deste Aviso. 

 
Resposta:  
Cabe ao licitante acompanhar as publicações referentes à licitação, entre as 

quais a data de publicação do aviso de que trata o Subitem 11.3.4.3, “a”, do 
Edital. 

 
Questionamento 14 
 
A Estratégia de Mídia e não Mídia pode propor o patrocínio de influencers 

digitais? 
 
Resposta: 
Não há objeção quanto à utilização de influencers como veículos de 

comunicação na estratégia da licitante. 
 
Questionamento 15 
 
O subitem 11.6 “b” lista as áreas de atuação dos profissionais cujos 

currículos deverão ser apresentados. Pergunta-se: é permitido apresentar 
currículos de profissionais de outras áreas além daquelas listadas nesse subitem? 

 
Resposta: 
Sim, uma vez que o rol dos profissionais indicados no subitem 11.6, “b”, é 

considerado requisito mínimo, mas não limitante.  


