
  

1- É possível retirar os Invólucros padronizados na Prefeitura no dia 23/05, até as 8h30? Caso 
não, até quando é possível?  
Pode ser retirado das 08:00h às 08:30. 
 

2- Os quesitos Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e 
Estratégia de Mídia devem começar em novas páginas, ou seja, é permitida a quebra de 
página entre os quesitos, ou o texto deve ser contínuo?  
Cada quesito em uma nova página. Até porque, nestes quesitos, exceto para a ideia criativa, 
há limitação do número de páginas, além de facilitar a compreensão da comissão avaliadora. 
 

3- As folhas do Invólucro n. 1 devem ser numeradas sequencialmente? 
Não há esta exigência de numeração no Edital. Neste caso, melhor não numerar. 
 

4- Há alguma limitação de exemplos de peças a serem apresentados na Ideia Criativa e 
Estratégia de Mídia, ou fica a critério da licitante?  
O edital não impõe limites de peças. 
 

5- Há limite de páginas para a Ideia Criativa? 
Não há limite de páginas. 
 

6- A margem da impressão do conteúdo do Invólucro n. 1 e 2 fica a critério da licitante?  
O Edital é omisso nesta questão, ficando assim a critério do proponente. 

 
7- As páginas do Repertório e Relatos de Solução de Problema de Comunicação devem ser 

numeradas sequencialmente?  
Não há esta exigência de numeração no Edital. Neste caso melhor não numerar. 
 

8- O Edital dispõe que:  
4.2.1.1. Repertório, sob a forma de texto que indique o desempenho da 

licitante na prestação de serviços a outros clientes do setor público e/ou privado, limitados a 3 
(três) clientes, acompanhado da reprodução de, no mínimo, 01 (uma) peça por cliente, com as 
referidas fichas técnicas em que constem título, data ou período da veiculação e a indicação das 
praças que as exibiram, ou sua forma de aplicação; Sendo assim, questiona-se:  

 
8.a) É possível informar qual o cliente ou deve ser simplesmente apresentado o 

desempenho da licitante sem informar qual o cliente?  
O Edital não restringe esta identificação. As próprias peças publicitárias apresentadas 
resultarão na identificação deste cliente. 
 

8.b) Existe limitação de página para apresentação do desempenho (texto) e exemplos de 
peças?  
Não há limitação de páginas no Edital. 
 

8.c) No Repertório só é possível apresentar layouts?  
O Edital não limita à apresentação de layouts. 
 



8.d) Para fins de organização, é permitida a quebra de página entre a apresentação de um 
cliente e outro?  
Não há proibição no Edital. 
 
 
 

9- Dispõe o Edital que:  
4.2.1.2. Relatos de solução de problemas de comunicação (cases histories), 
com apresentação de 02 (dois) relatos, sob forma de texto descritivo dos 
problemas enfrentados, referendados formalmente pelos respectivos 
clientes, mediante a assinatura aposta nos próprios relatos. Os relatos 
visam embasar a avaliação no que concerne à resolução satisfatória de 
problemas apresentados.  

Sendo assim, questiona-se:  
9.a) Existe limite de página para apresentação dos Relatos?  

Não há limitação. 
 

9.b) Tendo em vista a pandemia, é possível que as assinaturas sejam feitas através de 
assinatura digital?  
É possível assinatura com Certificado Digital. 
 

9.c) É permitida a apresentação de exemplos de peças a cada Relato?  
O Edital não proíbe. 
 

9.d) Para fins de organização, é permitida a quebra de página entre um relato e outro? 
Não há proibição no Edital.  
 

10- Em relação aos custos da campanha simulada, questiona-se:  
10.a) Para a valoração da produção da campanha simulada deve-se usar o valor cheio da 
Tabela Sinapro/SC ou é permitido algum desconto? 
10.b) É correto afirmar que os preços das inserções em veículos de comunicação devem 
ser os de tabela cheia ou é permitido utilizar valor negociado?  
10.c) É correto afirmar que para efeito de julgamento isonômico os honorários de 
produção devem ser de 15% (quinze por cento) sobre os custos?  
Estas questões são de livre escolha de cada proponente, fazendo parte da avaliação de 
estratégia de mídia por parte da subcomissão. 

  
  
  

   


