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Questionamento 1 
 
O formato da peça para internet solicitada na ideia criativa é de livre 

escolha da agência? Pode ser, por exemplo, um vídeo? 
 
Resposta:  
Para o meio internet, não será admitida a apresentação de layout 

eletrônico. 
 
 
Questionamento 2 
 
A peça de internet solicitada na ideia criativa deve ser apresentada sob 

forma de layout impresso ou roteiro ou pode ter um storyboard? 
 
Resposta:  
A peça de internet pode ser apresentada sob a forma de layout 

impresso, roteiro e/ou storyboard.  
 
 
Questionamento 3  
 
Na página 15, ao orientar sobre a estratégia de mídia, o edital diz: 
11.3.4.1 Todas e somente as peças e materiais que integrarem a 

relação prevista na alínea ‘a’ do subitem 11.3.3 deverão constar dessa simulação. 
- É correto afirmar que a mídia não pode sugerir nenhum 

desdobramento de peças para a campanha além das 7 peças solicitadas no 
briefing? 

 
Resposta:  
É correto, não é permitido o desdobramento de peças para além 

daquelas indicadas na alínea do subitem 11.3.3. 
 
 
- Podemos sugerir veicular uma mesma peça em diferentes meios, por 

exemplo, o filme de tv pode também veicular na Internet? 
 
Resposta:  
Sim, pode ser sugerida a veiculação da mesma peça em diferentes 

meios, não sendo considerada outra peça.  
 



 
- O cartaz pode ser adaptado para uma peça para ser usada na rede 

social? 
 
Resposta:  
Sim, pode ser adaptado, porém será considerado outra peça. 
 
 
Questionamento 4  
 
No esclarecimento publicado no dia 29/04, a comissão de licitação 

informa que os conteúdos dos invólucros também devem ser entregues em meio 
eletrônico. Gostaríamos de saber se estes pen drives devem ser entregues dentro 
dos envelopes junto com os arquivos físicos. Existe alguma orientação sobre 
padronização desses pen drives como cores ou formato para evitar a identificação 
das agências? Até o envelope 1 deve ser entregue com a inclusão de um pen 
drive com seu conteúdo? 

Resposta:  
Aviso de Esclarecimento foi inserido no site da do certame retirando a 

necessidade de apresentação da documentação em formato portable document 
format pdf apenas no invólucro n.º 01 (Plano de Comunicação Publicitária - 
Via Não Identificada).  

 
 
Questionamento 5 
 
As peças da ideia criativa devem ser impressas em algum formato 

específico (A3, por exemplo) ou podem ser impressas em qualquer tamanho e 
tipo de papel desde que adequadas ao formato do envelope padrão? 

 
Resposta:   
Podem ser impressas em qualquer formato de papel. 


