
QUESTIONAMENTO 25 – O item 5.1.15 estabelece:  
  

5.1.1.5 O conteúdo do Invólucro B, Capacidade de 
Atendimento, Repertório e relatos de Soluções e 
Problemas de Comunicação, deverá ser redigido de forma 
clara, sem emendas ou rasuras, com páginas 
numeradas sequencialmente, em papel branco fosco, 
formato A4, podendo ser timbrado, com gramatura 
máxima de entre 75gr e 90gr. Os CDs e DVDs deverão 
ser enviados em embalagem própria. (grifamos) 

  

Assim perguntamos: A sequência numérica contemplará todos os 3 quesitos do 
invólucro  B ou será reiniciada com cada um dos quesitos (capacidade de 
atendimento, Repertório e Soluções e Problemas de Comunicação? 
 

RESPOSTA: A sequência numérica deverá contemplar os 03 quesitos do 

invólucro B de forma sequenciada.  

QUESTIONAMENTO 26 - Em resposta ao questionamento 20 essa Comissão 
respondeu que as Planilhas inseridas no Plano de Comunicação deverão 
conter fonte tipográfica Arial 12. Ocorre que As Planilhas de Mídia, costumam 
ser impressas em fontes reduzidas, facilitando a compilação lógica de 
informações e no formato paisagem. Vale ressaltar que o art. 6o, inciso XI, da 
Lei 12.232/10, abaixo transcrito, já estabelece essa possibilidade. 
 

Art. 6o  A elaboração do instrumento convocatório das 
licitações previstas nesta Lei obedecerá às exigências do 
art. 40 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
exceção das previstas nos incisos I e II do seu § 2o, e às 
seguintes:  

XI - na elaboração das tabelas, planilhas e gráficos 
integrantes do plano de mídia e não mídia, os 
proponentes poderão utilizar as fontes tipográficas que 
julgarem mais adequadas para sua apresentação;  

  

Assim, solicitamos a revisão da citada resposta, para que as 
Planilhas,  Gráficos e Tabelas do Plano de Comunicação possam ser 
impressas em fonte habitualmente utilizada e na orientação paisagem. 
 

RESPOSTA: Ratificamos a resposta ao questionamento 20, que foi formulada 
de forma abrangente, mantendo a fonte tipográfica Arial 12 como padrão, no 
entanto, no que se refere a peças do Plano de Mídia e Não Mídia serão aceitas 
as fontes tipográficas que julgarem mais adequadas para sua apresentação, 
conforme determinação do inciso XI do art. 6º da Lei 12.232/2010. 



 

QUESTIONAMENTO 27 - No item 2.2 do  modelo de Proposta de Preço, 

inserto no edital,  consta que a seguinte declaração: 

2.2 Comprometemo-nos a envidar esforços no sentido de 
obter as melhores condições nas negociações comerciais 
junto a fornecedores de serviços especializados e a 
veículos, transferindo ao Gabinete do Prefeito as 
vantagens obtidas. (grifos nossos) 

  
Perguntamos se o modelo de proposta não deveria ser alterado para constar 
que as citadas vantagens deveriam ser transferidas à SECOM ou à Prefeitura 
Municipal do Salvador, conforme contrato?  
 

RESPOSTA: Não será acolhida a sugestão, manter-se-á o Gabinete do 
Prefeito, tendo em vista que o Anexo V, trata-se apenas de Modelo da 
Proposta de Preço.   

QUESTIONAMENTO 28 - A mídia proprietária da Prefeitura, mega painel e 
frontlights, entram na lista das 10 peças que vão ser apresentadas? 

RESPOSTA: De acordo com o item 1.1.1.3.1, a, do anexo VIII do Edital, as 
peças estão limitadas a dez, independente do meio de divulgação, do tipo ou 
característica da peça, incluindo-se o mega painel e o frontlight. 

QUESTIONAMENTO 29 - O item 1.1.1.3 que trata da Ideia criativa, define 
que “a licitante apresentara campanha publicitária com exemplos de peças que 
corporifiquem objetivamente a proposta de solução do problema específico de 
comunicação”. E que os exemplos de peças “a) Estão limitados a dez, 
independentemente do meio de divulgação, do tipo ou característica da peça;” 
e b) Podem ser apresentados sob a forma de roteiro, leyaute, boneca (folder) e 
story-board impressos, para qualquer peça, e de "monstro", apenas para rádio 
e internet.” 
  
Pergunta: o texto da ideia criativa, que descreve e defende as peças da 
campanha, deve estar circunscrito (ou limitado) apenas as 10 peças 
exemplificadas, ou deve descrever, igualmente, as peças pensadas para a 
campanha, mas que não estão entre as corporificadas como anexos? 
 

RESPOSTA: A Licitante então poderá defender seu partido temático e conceito 
de toda a campanha criada no Plano de Comunicação, porém na Ideia Criativa 
deverão ser apresentadas as 10 peças propostas.  

QUESTIONAMENTO 30 - Solicitamos rever a resposta ao questionamento 20, 

referente as Planilhas de Mídia preenchidas no Excel com a fonte Arial de 

tamanho 12, visto que ao serem impressas em uma página A4, tem seu 

tamanho 12 automaticamente ajustado para caber na página. Considerando 

que as planilhas de mídia possuem uma grande área quadriculada 



correspondente às inserções diárias do período de 30 dias da campanha, 

solicitamos permitir a adequação do tamanho da fonte da letra Arial ao 

tamanho da página A4, no habitual formato usado de paisagem, desde que 

legível para facilitar o julgamento. 

RESPOSTA: A resposta à presente indagação fora ofertada ao questionamento 

26. 

QUESTIONAMENTO 31 -A Prefeitura disponibilizou como recurso próprio o 
seguinte equipamento: Mega painel 6mX9m. Perguntamos qual a quantidade 
do mesmo, posto que, na hipótese de uma licitante querer utilizá-lo, terá que 
orçar os custos com a produção do material e a quantidade poderá interferir no 
valor? 
  
RESPOSTA: A resposta à presente indagação fora ofertada ao questionamento 
15. 
 


