SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

CONCORRÊNCIA Nº 001/2014
RESPOSTA 02 AOS QUESTIONAMENTOS DA LICITANTE

1. Questionamento: Quais foram os elementos constantes no
processo administrativo que desencadeou o adiamento da entrega dos
invólucros?
Resposta CAU/RS: Considerando que os funcionários responsáveis
pelo setor administrativo – licitações estiveram em curso externo de
formação profissional, entre os dias 10 e 13 de março do corrente ano,
e que a demanda de solicitações de esclarecimentos sobre o edital é
muito volumosa (29 questionamentos até o momento), o que acarreta
a necessidade de prestá-los da forma mais completa possível, foi
determinado pelo presidente o adiamento da data de abertura da
licitação.
2. Questionamento: O item 1.4 do anexo VII, da estratégia de mídia e
não mídia, determina não ser possível a inclusão de dados de
pesquisa no texto. Só para confirmar, só será possível a apresentação
de gráficos relativos às planilhas dos veículos de comunicação onde
será veiculada a campanha? defesa de meios, através de gráficos ou
mesmo a menção dos dados de pesquisa no texto da estratégia, para
justificar os meios, não serão mesmo permitidos?
Resposta CAU/RS: Não devem ser utilizados na defesa da estratégia
dados de pesquisas.
3. Questionamento: Item 1.3 do Anexo VI - Perguntas: Esta
estabelecido no edital um limite de três peças por meio. Existe limite
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de meios? Entende-se por meio a parte de não mídia também? A
mesma questão vale para peças de não mídia?
Resposta CAU/RS: OBS: as perguntas referem-se na verdade ao
anexo VII. Não há limite de meios a serem apresentados. Sim,
entende-se por meio a parte de não mídia. Sim, também são no
máximo três peças para cada meio do tipo não mídia.
4. Questionamento: Item 1.4 do Anexo VI - Pergunta: As planilhas
de mídia poderão ser apresentadas em modo paisagem?
Resposta CAU/RS: OBS: as perguntas referem-se na verdade ao
anexo VII. Sim, desde que estejam nos padrões solicitados – formato
A4, 2 cm de margens a esquerda e a direita.
5. Questionamento: Nos itens 2.1 e 2.2 do anexo VI informa que a
apresentação deverá ser efetuada em forma de textos. - Pergunta:
Podemos utilizar nestes dois itens outros recursos como: tabelas,
gráficos, diagramas e fotos?
Resposta CAU/RS: OBS: as perguntas referem-se na verdade ao
anexo VII. Sim, podem ser utilizados gráficos, tabelas, diagramas e
fotos, desde que o texto contido nestes recursos esteja em Arial 12.
6. Questionamento: Ao finalizar a impressão dos materiais para
participar da licitação da agência de publicidade ficamos com uma
dúvida que o edital deixa em aberto. Os conteúdos dos envelopes
deverão estar encadernados, grampeados ou dispostos de qual
forma?
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Resposta CAU/RS: O conteúdo dos envelopes deve restringir-se ao
descrito no edital, sem qualquer outro tipo de acabamento, tais como
grampo, cola, encadernamento ou espiral.
7. Questionamento: No Envelope 3, em 2.3. Portfólio, as fichas
técnicas deverão estar junto às pranchas anexas, não sendo estas
descritas também em laudas?
Resposta CAU/RS: Devem estar junto as peças, em formato A4, Arial
corpo 12, e 2 cm de margens a esquerda e a direita.
8. Questionamento: No Envelope 3, em 2.4. Cases informa que em
anexo deverão estar 5 (cinco) exemplos, no máximo, das peças
utilizadas. Este número de 5 são para os duas Campanhas ou 5 para
cada uma?
Resposta CAU/RS: São, no máximo, 5 peças para cada Case
apresentado.
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