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Pergunta 01 
Essa licitação refere-se somente a criação das artes ou também a produção gráfica dos materiais? 

R: Para esta licitação busca-se a contratação de empresa para criar as artes, apenas. Não haverá produção 
gráfica envolvida nesta fase. 

 

Pergunta 02 
A proposta que deverá ser enviada até o dia 17/7 é somente a financeira "Valor Global" ou também deverá 
ser enviada uma proposta gráfica? 

R: Até dia 17/7 deverá ser submetida a Proposta Financeira juntamente com o Atestado de Capacidade 
Técnica, Portfólio e Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A arte será 
desenvolvida pela empresa que for Contratada em diálogo constante com a equipe do Projeto. 

 

Pergunta 03 
Existe algum prazo máximo para a produção das peças? Existe um prazo no item 3 (D+30 e D+60), estes 
seriam os prazos para entrega do trabalho? O prazo é fator de qualificação da proposta? 

R: O prazo máximo para entrega das peças finalizadas é o que conta do Item 3 – Prazos de Entrega do 
Termo de Referência. O desenvolvimento da arte será feito pela empresa Contratada sempre em contato 
com a equipe do Projeto. Os prazos fornecidos pelas empresas serão considerados como fator de 
classificação das propostas. 

 

Pergunta 04 
No formulário de oferta, Anexo I, existe um campo "Cotação No". Qual seria o número da cotação? Um 
número interno nosso, ou devemos respeitar alguma numeração? 

R: Este número do Formulário de Oferta é um número de referência da empresa Proponente. 

 

Pergunta 05 
Como se dará a entrega das propostas? Não ficou claro se serão enviadas por e-mail até o dia 17 de julho, 
ou se serão entregues fisicamente no endereço apresentado.  

R: O envio de Propostas deverá ser feito somente por meio eletrônico (e-mail) conforme consta do Item 
6 – Candidatura do Termo de Referência. 

 
Pergunta 06 
Em qual formato entregamos os materiais? 

R: As Propostas deverão ser submetidas em arquivos eletrônicos, editáveis ou não, conforme preferência 
do Proponente. Caso a mensagem fique muito sobrecarregada por conta dos arquivos, pede-se que se 
divida em mais de um e-mail. 

 


