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Boletim 06 
  

A Pregoeira do Sescoop/RS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria n. 033/2021 

da mesma entidade, vem apresentar resposta aos questionamentos realizados por possíveis 

licitantes, nos termos que seguem: 

 

Questionamento 1:  

“O item 7.5.3.1, fala: "Não será admitida, para este quesito, a apresentação de layout.".  O que 

vocês querem dizer com Layout? É pedido nesse item a criação de seis exemplos de peças. Esses 

seis exemplos podem ser criados e impressos pela agência e juntados no caderno?” 

 
Resposta:  

Conforme consta no item 7.2 do edital: "Todos os conteúdos dos dois envelopes referentes à 

proposta técnica deverão, obrigatoriamente, ser apresentados em fonte Times New Roman, corpo 

12, na cor preta, com alinhamento justificado, espaçamento simples entre as linhas, encadernação 

em espiral na cor preta, capa transparente e contracapa na cor preta, formato em papel 

A4, numeração em algarismo arábico centralizada na parte inferior e margens da página em 

configuração normal com as seguintes medidas: superior: 3 cm, inferior: 2,5 cm, esquerda: 3 cm, 

direita: 2,5 cm.. Em hipótese alguma, poderá conter alguma informação manuscrita no 

material do envelope “A” (Proposta Apócrifa), sob pena de aposição de elemento capaz de 

identificar a licitante. " 

 

Questionamento 2:  

“As peças da Ideia Criativa, devem ser encadernadas junto com o caderno? Elas podem ser 

impressas em A3 ou devem ser impressas em A4?” 

 
Resposta:  

Conforme consta no item 7.2 do edital: "Todos os conteúdos dos dois envelopes referentes à 

proposta técnica deverão, obrigatoriamente, ser apresentados em fonte Times New Roman, corpo 

12, na cor preta, com alinhamento justificado, espaçamento simples entre as linhas, encadernação 

em espiral na cor preta, capa transparente e contracapa na cor preta, formato em papel 

A4, numeração em algarismo arábico centralizada na parte inferior e margens da página em 

configuração normal com as seguintes medidas: superior: 3 cm, inferior: 2,5 cm, esquerda: 3 cm, 



 

 

direita: 2,5 cm.. Em hipótese alguma, poderá conter alguma informação manuscrita no 

material do envelope “A” (Proposta Apócrifa), sob pena de aposição de elemento capaz de 

identificar a licitante. " 

 

Questionamento 3:  

“Solicito esclarecimento com relação ao item 7.5.4 Estratégia de Mídia e Não Mídia e subitem 

7.5.4.2.  

Pergunta: Podemos apresentar as planilhas de mídia em A3 (dobrado) e impressas em cores? ” 

 
Resposta:  

Conforme consta no item 7.2 do edital: "Todos os conteúdos dos dois envelopes referentes à 

proposta técnica deverão, obrigatoriamente, ser apresentados em fonte Times New Roman, corpo 

12, na cor preta, com alinhamento justificado, espaçamento simples entre as linhas, encadernação 

em espiral na cor preta, capa transparente e contracapa na cor preta, formato em papel 

A4, numeração em algarismo arábico centralizada na parte inferior e margens da página em 

configuração normal com as seguintes medidas: superior: 3 cm, inferior: 2,5 cm, esquerda: 3 cm, 

direita: 2,5 cm.. Em hipótese alguma, poderá conter alguma informação manuscrita no 

material do envelope “A” (Proposta Apócrifa), sob pena de aposição de elemento capaz de 

identificar a licitante. Deverá observar, ainda, as especificações descritas no item 

7.5.4. ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA: sob a forma de texto em, no máximo, três páginas 

de papel de acordo com as especificações definidas no item 7.2.1, a licitante deverá, com base em 

informações extraídas do briefing (Anexo 1) e tendo como parâmetro a verba referencial estimada 

para campanha (...). 

 

Dessa forma, havendo formato divergente ao disposto no edital, conforme item 8.10.6, a licitante 

será desclassificada.  

 

 

Porto Alegre, 04 de junho de 2021. 

 

Luciana Futuro Pfitscher 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 


