
  

QUESTIONAMENTO 04 – As Peças Gráficas da Ideia Criativa podem ser 

apresentadas em qualquer formato, com ou sem suporte, dobradas ou não, 

desde que se adeque às dimensões do invólucro padronizado? 

 

RESPOSTA: As peças da ideia criativa podem ser apresentadas em qualquer 

tipo de papel e formato desde que caibam no invólucro sem danificar e marca-lo  

de acordo com o que preceitua o item 13.1.6.1.1 do Termo de Referência. 

 

QUESTIONAMENTO 05 – As Peças Gráficas da Ideia Criativa devem conter a 

assinatura da Prefeitura Municipal do Salvador e/ou HUB e/ou Salvador 360? 

Caso positivo, as mesmas serão disponibilizadas pela Comissão?  

RESPOSTA: As peças podem ter sim as assinaturas questionadas, sendo assim 
estamos disponibilizando, no site da Secretaria Municipal de Comunicação, as 
marcas da Prefeitura, HUB e Salvador 360, através do seguinte link: 
http://comunicacao.salvador.ba.gov.br/concorrencia_001-2018/ 

QUESTIONAMENTO 06 - O item 5.1.14 estabelece algumas regras de 
formatação do Plano de Comunicação, porém não há indicação de margens. Há 
alguma formatação de margem específica para o Plano de Comunicação? 

RESPOSTA: As margens devem ser as seguintes: 2,00cm superior, 2,00cm 
inferior, 2,5 cm para a esquerda e 2,5cm para a direita. 

Sobre o item 5.1.14, perguntamos: 
 
QUESTIONAMENTO 07 - A informação que a separação dos parágrafos é de 2 
cm está correta? Não seria espaçamento duplo? 2 cm é uma distância 
desproporcional para separar parágrafos, por isso a dúvida. 
 
RESPOSTA: Para os fins de formatação e espaçamento de parágrafos, 
considerando a variação de funcionalidade dos editores de texto, será aceito o 
uso de espaçamento “duplo” por haver equivalência.  
 
QUESTIONAMENTO 08 - Quais são as margens que o documento precisa ter? 
 
RESPOSTA: Ver resposta ao Questionamento do item 06. 
 
QUESTIONAMENTO 09 - O documento pode ter uso de cores em fontes e 
gráficos? Ou somente cor “automático”? 
 
RESPOSTA: Somente cor automático.  
  



 
Sobre o item 1.1.1.2, perguntamos: 
 
QUESTIONAMENTO 10 - A estratégia pode prever uma quantidade maior de 
peças, desde que apenas 10 sejam corporificadas? 
 
RESPOSTA: Sim, desde que sejam apresentadas apenas 10 (dez) peças 
conforme previsto no item 13.1.6.1.1 – Ideia Criativa do Termo de Referência. 

  
QUESTIONAMENTO 11 - Os exemplos de peças podem ser impressos em 
qualquer tipo de papel e em qualquer formato desde que caibam dentro do 
invólucro disponibilizado? 
 
RESPOSTA: As peças da ideia criativa podem ser apresentadas em qualquer tipo de 
papel e formato desde que caibam no invólucro sem danificar e marca-lo de acordo com 
o que preceitua o item 13.1.6.1.1 do Termo de Referência. 
 
QUESTIONAMENTO 12 - Em relação à atuação nacional para atingir as 
empresas voltadas à tecnologia digital descrita no item 4 – Público Alvo – do 
briefing, existe alguma prioridade de mercados a serem cobertos? 
 
RESPOSTA: Não existe prioridade, está livre dentro da estratégia de mídia. 
  
QUESTIONAMENTO 13 - Sobre os jovens empreendedores descritos no item 4 
– Público Alvo –, a estratégia de mídia e não mídia deve direcionar os esforços 
para qual mercado?   
 
RESPOSTA: Não existe, ficando prioridade de direcionamento a critério da 
estratégia de comunicação. 
  
QUESTIONAMENTO 14 - É possível prever peças não corporificadas na 
Estratégia de Mídia e Não Mídia, além do limite de 10 peças exemplificadas na 
Ideia Criativa?  
 
RESPOSTA: Ver resposta ao Questionamento do item 10. 
 
QUESTIONAMENTO 15 - No que diz respeito aos veículos próprios de 
comunicação listados no item 6 do briefing, quais são as quantidades e 
endereços de mega painel e dos front-light que podem ser trabalhados na 
estratégia de mídia e não mídia?  
 
RESPOSTA: 3 Mega Painéis Fomato: 6Mx9M, 2 Frontlights – Formato: 4,5x3M 
e 2 Frontlights Especiais – Formato: 9x3M, e endereços listados a seguir: 
 
 
 
 
MEGA PAINÉIS FACE ÚNICA 6M x 9M 



Avenida ACM (PARQUE DA CIDADE) em frente ao Parque da Cidade 
Avenida CENTENÁRIO (SENTIDO PRAIA) próximo ao Shopping Barra 
Avenida PARALELA (SENTIDO CENTRO) volta do viaduto do 
Shopping Paralela 
 
FRONTLIGHTS - 4,5 x 3 
RODOVIÁRIA SENTIDO CENTRO em frente a Estação Iguatemi 
FERRY BOAT em frente ao terminal de bom despacho 
FRONTLIGHT ESPECIAL - 9x3 
Avenida LUIS EDUARDO MAGALHÃES – sentido Avenida Paralela 
Avenida LUIS EDUARDO MAGALHÃES – sentido Retiro 

 

 

QUESTIONAMENTO 16 - Os custos internos da agência com a criação e 
finalização das peças da ideia criativa deverão integrar os custos de produção 
na Planilha de Simulação de Mídia e Não Mídia? 

RESPOSTA: Sim, conforme consta no Edital do Certame, no Item 1.1.1.4. B, os 
valores de custos internos como a criação e a finalização das peças são 
considerados investimentos de produção das peças criativas, por isso devem 
constar no plano de distribuição. 

QUESTIONAMENTO 17 – Qual o endereço do site para acompanharmos as 
informações, publicações, respostas aos esclarecimentos, etc. referentes a 
concorrência nº001/2018? 
 
RESPOSTA: Conforme disposto no Edital de Licitação e seus anexos, através 
do Portal Corporativo “compras salvador”, no seguinte endereço: 
http://www.compras.salvador.ba.gov.br/novo/ 
 
QUESTIONAMENTO 18 – Qual o local para acessar e  baixar as marcas  da 
Prefeitura  e do Hub que devem ser utilizadas na concorrência nº 001/2018? 
 
RESPOSTA: No site da Secretaria Municipal de Comunicação, disponibilizamos 
as marcas da Prefeitura, HUB e Salvador 360, através do seguinte link: 
http://comunicacao.salvador.ba.gov.br/concorrencia_001-2018/ 
 
 
 


