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Questionamento 1 
 
Para a apresentação das peças da Ideia Criativa, o edital informa que as 

peças impressas deverão ser apresentadas sob a forma de layout. Por layout, a 
Comissão entende apenas a arte das peças nas folhas? Ou será permitido 
apresentar “boneco” (peça finalizada, com faca e dobras) de uma peça gráfica? 

 
Resposta:  
Entende-se por layout apenas a apresentação da arte das peças nas folhas, 

não sendo admitidas, portanto, peças gráficas apresentadas na formatação de 
boneco. 

 
Questionamento 2 
 
As tabelas, gráficos e planilhas da Estratégia de Mídia e Não Mídia poderão 

ser apresentados na orientação paisagem, como é comum em processos 
licitatórios de publicidade? 

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

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

 
Questionamento 3  
 
O item 12.3 informa que a nota da Proposta Técnica está limitada ao 

máximo de 100 (cem) pontos, sendo 65 pontos para o Plano de Comunicação. 
Entretanto, os subitens apresentados no item 12.3.1 somam, no máximo, 90 
pontos, sendo 55 para o Plano de Comunicação. Assim consta no edital: 

- Raciocínio Básico: 10 pontos 
- Estratégia de Comunicação Publicitária: 10 pontos 
- Ideia Criativa: 25 pontos 
- Estratégia de Mídia e Não Mídia: 10 pontos 
PLANO DE COMUNICAÇÃO: 55 pontos 
- Capacidade de Atendimento: 15 pontos 
- Repertório: 10 pontos 
- Relatos: 10 pontos 



Dessa maneira, há algum equívoco na contagem dos pontos. Faltam 10 
pontos no Plano de Comunicação para fechar 65 pontos. Qual seria a pontuação 
correta? 

 
Resposta:   
Edital foi retificado neste ponto. 
 
Questionamento 4  
 
O item 11.3.4.1, da Estratégia de Mídia e Não Mídia, informa que “todas e 

somente as peças e materiais que integrarem a relação prevista na alínea “a” do 
subitem 11.3.3 deverão constar da simulação”. Está correto o entendimento de 
que TODA A CAMPANHA, e não apenas as peças exemplificadas, deve ser 
composta por 7 (peças), sendo uma para cada um dos meios listados na alínea 
“a” do subitem 11.3.3? 

 
Resposta:  
Está correto o entendimento, diante da limitação prevista na alínea “a” do 

subitem 11.3.3. 
 
Questionamento 5  
 
O briefing traz a seguinte informação: 
“PEÇAS 
Esperamos peças em mídia convencional, digital e OOH.” 
Se a campanha está limitada às 7 (sete) peças do item 11.3.3, sendo 

apenas UMA POR MEIO, o que deve ser considerado dessa colocação do 
briefing? 

 
Resposta:  
Devem ser considerados os meios indicados na alínea “a” do item 11.3.3, 

que contemplam as formas de mídia indicadas no briefing, quais sejam, 
convencional, digital e OOH. 


