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Questionamento 01 
 
FORMATAÇÃO - os Itens 11.2 - Plano de Comunicação e 11.2.6 Raciocínio 

Básico preveem três laudas de 25 linhas cada. 
É Necessário sim limitar o número de laudas, o tamanho da fonte, o 

espaçamento e as margens para padronizar as propostas e evitar identificações 
ou discriminações, mas o número de linhas, se as laudas forem limitadas é 
irrelevante, até porque 25 linhas correspondem a metade de uma folha de papel 
A4, o que aumenta o número de papel dentro do processo e dificulta a leitura de 
um texto corrido, Sugere-se seja suprimida a exigência de limitação do texto à 25 
linhas, mantendo a limitação de laudas ou que seja aumentada a quantidade de 
linhas, facilitando pra quem vai elaborar o texto e para quem terá de ler para 
avaliação. 

No mesmo item, há previsão de espaçamento de 2 cm nas margens direita e 
esquerda, mas não há previsão de margens superior e inferior, isso sempre gera 
dúvidas e questionamento das concorrentes, por essa razão recomendamos 
sejam definidos previamente. (sem grifos no original) 

 
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 2 
 
Item 11.2.2 – Esse item faz referência a um item 11.3.3.3.2, porém, não 

existe item 11.3.3.3.2 no edital. Necessário retificar. 
 
Resposta:  
Edital foi retificado neste ponto. 
 
Questionamento 3 
 
Item 12.3.1 – Plano de comunicação publicitária – o item prevê que o plano 

de comunicação publicitária será avaliado com a atribuição de 65 pontos, ocorre 
que somando os pontos dos quesitos ali descritos (Raciocínio Básico – 10, 



Estratégia de Comunicação Publicitária – 10, Ideia Criativa – 25 e Estratégia de 
Mídia e Não Mídia – 10, a soma fecha 55 pontos. Necessário retificar. 

 
Resposta:  
Edital foi retificado neste ponto. 
 
Questionamento 4 
 
Item 16.1 – O referido item traz a seguinte redação: “Os Documentos de 

Habilitação deverão ser entregues à Comissão Especial de Licitação apensa 
pelas licitantes classificadas no julgamento final das Propostas Técnicas e de 
Preços, em dia, hora e local por ela estipulados”. Ocorre que, a redação não deixa 
claro se todas as concorrentes que alcançarem nota acima dos 70 pontos são 
consideradas classificadas, ou serão consideradas classificadas somente as 5 
primeiras colocadas considerando que serão 5 contratadas? 

 
Resposta:  
Consideram-se classificadas as empresas que atenderem aos requisitos 

previstos no item 12.4, as quais, por consequência, não serão desclassificadas 
nesta etapa do certame. Tendo em vista que a redação do item 16.1 faz 
referência às licitantes classificadas no julgamento final das propostas técnicas, e 
não às 5 mais bem classificadas, conclui-se que não há falta de clareza no edital. 
Além disso, a interpretação sistemática do Edital (item 19, alíneas “f”, “g” e “h”) 
corrobora essa conclusão. 


