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Questionamento 1 
 
Tendo em vista o período de pandemia instalado e a adoção de trabalho 

remoto pela maioria das empresas, inclusive pelas licitantes, questionamos se 
serão aceitas assinaturas digitais para os documentos que necessitam de 
assinatura dos representantes legais da licitante e de seus clientes, em especial 
quanto ao item 11.4 – Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada, item 
11.10.3 Referendos dos Relatos de soluções de Problemas de Comunicação e 
item 16.2.3 – Qualificação Técnica (Documentação de Habilitação)? 

 
Resposta:  
Sim. São aceitas assinaturas digitais. 
 
 
Questionamento 2 
 
Quanto ao item 12.3 Nota da Proposta Técnica, percebemos que a soma 

das notas dos subquesitos (55) difere do total atribuído ao quesito nº 1 - Plano de 
Comunicação Publicitária. É correto afirmar que haverá uma errata corrigindo as 
notas dos subquesitos? 

 
Resposta:  
Edital foi retificado neste ponto. 
 
Questionamento 3 
 
Quanto ao item 11.3.4.1, que estabelece que só poderão constar da 

simulação (todas e somente) as peças e materiais que integrarem a relação 
prevista na alínea ‘a’ do subitem 11.3.3, aliado à determinação estabelecida no 
item “11.3.3.4 – Não poderá ser apresentada defesa ou texto explicativo relativo 
às peças apresentadas”. Considerando que numa campanha publicitária com um 
budget estabelecido em R$ 5.000.000,00 existem possibilidades e configurações 
infinitas de ações de comunicação publicitária, onde obrigatoriamente serão 
previstas peças e materiais diversos aos previstos no item 11.3.3. Considerando 
que a limitação de não apresentação de defesa da idéia criativa e a utilização 
exclusiva dos exemplos para a elaboração do plano de distribuição impossibilitará 
a avaliação das propostas técnicas, já que a Subcomissão Técnica não terá 
elementos completos para analisar a estratégia, e, tampouco, o valor a ser 



investido na campanha (orçamento), pois só terão informações sobre as peças e 
materiais que foram apresentados como exemplo, questionamos: 

a) É correto afirmar que: é possível apresentar defesa da Ideia Criativa, uma 
segunda relação contendo todos os outros materiais e peças que comporão a 
campanha publicitária a ser apresentada, e, consequentemente, todas essas 
peças e materiais devem estar contemplados no Plano de Simulação? 

 
Resposta: 
Não é correta a afirmação feita pela empresa, uma vez que não será 

possível, nos termos do Edital, apresentar defesa da Ideia Criativa. Também não 
será possível a apresentação de uma segunda relação contendo outros materiais 
e peças que não estejam expressamente indicados na alínea “a” do item 11.3.3 
do Edital. 

 
b) Em caso afirmativo, qual é o limite de páginas para a apresentação de 

defesa da Ideia Criativa? 
 
Resposta: 
É vedada a apresentação de defesa para a Ideia Criativa, o que torna o 

questionamento prejudicado. 
 
Questionamento 4 
 
Solicitamos informar, para fins de elaboração da campanha solicitada no 

briefing, a relação de canais proprietários utilizados pela Secretaria de 
Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul em suas campanhas? 

 
Resposta:  
São considerados canais proprietários os sites com domínio .rs.gov.br e 

próprios aqueles referentes às redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube e 
Twitter), os quais são utilizados pela Secretaria de Comunicação do Estado do 
Rio Grande do Sul em suas campanhas.   


