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Acerca do edital da licitação em tela, recebemos mais questionamentos por parte de 

interessados. 

Pois bem, de consignar, primeiramente, que por versarem sobre questões de cunho técnico 

a Comissão de Licitações (CL) da AL-RS tratou, de pronto, de encaminhar os pontos 

suscitados ao gestor da demanda (Superintendência de Comunicação e Cultura do Poder 

Legislativo do RS), a fim de obter do gestor o devido subsídio no enfrentamento das 

questões levantadas, acima expostas.  

Isso posto, segue abaixo a manifestação da Comissão de Licitações no que toca às 

indagações formuladas, com o subsídio do gestor: 

 

- A concorrente XXX apresentou o seguinte questionamento: 

 

“Com relação ao REPERTÓRIO tenho a seguinte dúvida: 

 

No item 7.4.3. Não há limitação de número de páginas para apresentação do Repertório.  

Em seguida, no item: 

7.4.4. O Repertório será constituído de peças e/ou material concebidos e veiculados, 
expostos e/ou distribuídos pela licitante.  

7.4.4.1. A licitante deverá apresentar 03 (três) peças ou material, independentemente do 
seu tipo ou característica e da forma de sua veiculação, exposição ou distribuição.  

PERGUNTA: 

A quantidade de peças do repertório é ilimitada ou devemos apresentar somente (três) 
referências de trabalhos da licitante? 

Manifestação da CL: O subitem 7.4.4.1 do Edital é claro quanto a esse ponto: deverão 

ser apresentadas 3 peças ou material. 

 

- Na sequência, outra concorrente apresentou as seguintes indagações: 

 



Temos um questionamento em relação à concorrência para contratação de agência de 
publicidade e propaganda. 

Gostaríamos de saber a necessidade/obrigatoriedade do uso da assinatura da 
Assembleia Legislativa, composta pelos três logotipos “Participação, Igualdade e 
Gestão” + “A Casa dos Grandes Debates” + “Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul”? 

Assim como questionamos sobre a obrigatoriedade do uso do elemento visual “faixa”, 
usado na constituição da identidade visual da Gestão 2016 e como elemento separador. 

Ambos materiais constam no Manual de Identidade Visual da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul e devem ser utilizados na proposta?"  

Manifestação da CL: As concorrentes devem se ater ao disposto no Edital de 

Concorrência n.º 01/2017 a fim de confeccionarem suas respectivas propostas técnicas e 

de preços. Os pontos suscitados no presente questionamento não são mencionados no 

instrumento convocatório. 

 

Em 03-03-2017. 

Ricardo Germano Steno, 

Presidente da Comissão de Licitações – Diretor do DCAP – AL/RS 

 

 


