
FOLHA DE INFORMAÇÃO  
 

 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2018– COMPEL 
 

Processo: 00098.11.07.611.2018 
 

Objeto: Seleção de empresa especializada em Comunicação para a realização de atividades não 
caracterizadas na Lei Federal 12.232/2010, especificamente para apresentação de projeto(s) técnico(s) 
executivo(s) com vistas à prospecção de anunciantes interessados na exibição de publicidade/merchandising 
em espaços e equipamentos públicos do Município de Camaçari-BA nas localidades dos eventos.  

 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação, informamos o que segue: 
 
 

PERGUNTA: 
 

“O item 8.2 e subitem 8.2.2 versam sobre as especificações para formatação de texto/página na elaboração dos 
subquesitos Raciocínio básico e Informação ao mercado. Entretanto, o item 8.3.2, Subquesito Informação ao 
mercado, fala que “a licitante apresentará, na forma de layout uma peça gráfica encadernada...” (destaques em 
vermelho nossos). Pergunta-se: Se o produto a ser entregue é um layout de uma peça gráfica, como 
poderemos ficar restritos às especificações de cor de papel, tamanho de fonte, espaçamento, margem, 
numeração, etc? O layout, em nossa visão, requer liberdade para criação, diagramação, inclusão de cores e 
imagens. Como devemos proceder?”. 

 
RESPOSTA: 
 
Observa-se que no item 8.2.1 informa que "As especificações do subitem 8.2 não se aplicam às peças de que 
trata a alínea ‘b’ do subitem 8.3.3.2". O item 8.3.3.2 trata-se das peças gráficas em forma de layout e suas 
especificações a serem respeitadas. 
 

 
PERGUNTA: 
 
“Ainda sobre o item 8.2, há limitação de páginas para o Raciocínio básico?” 

 
RESPOSTA: 
 
Não há limitação de números de páginas para o Raciocínio básico. 

 
 
PERGUNTA: 
 
“O item 8.3.3.2 traz a seguinte redação: “... Em cada peça deverá também  ser assinalado o local para a 
posição de marca de anunciantes.” Pergunta-se: Para assinalar o local para a posição do anunciante, pode-se 
já  colocar as marcas de alguns anunciantes que considerarmos potenciais patrocinadores? “.  

 
 
RESPOSTA: 
 
Sim. Pode colocar as marcas de alguns anunciantes como exemplo. 

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



PERGUNTA: 
 
“Caso a resposta anterior seja positiva, podemos apresentar mais de um galhardete, sendo um de cada 
potencial anunciante?” 
  

 
RESPOSTA: 
 
Pode ser apresentado 1 (um) ou mais galhardetes.  

 
PERGUNTA: 
 
“Em relação ao item 8.3.3.2, no que se refere à criação da peça camarote, como se fala em área livre 15x8m, 
deve ser apresentada uma peça única, ou pode se subdividi-la em várias partes? “ 

 
RESPOSTA: 
 
Fica a critério do interessado apresentar uma peça única ou subdividi-la, desde que seja respeitado a área 
estabelecida no edital. 

 
 
Em 02/04/2018. 
 

Atenciosamente, 
 
Ana Paula Souza Silva 
Presidente da COMPEL 
 


