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CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2017 – PROCESSO ADMINIST. NÚMERO 082/2017
EDITAL NÚMERO 030/2017
OBJETO:  Contratação  de  agência  de  propaganda  para  dar  publicidade  a  ações
ligadas  aos  produtos,  serviços  e  projetos  institucionais  do  município  de
Contagem/MG.

ERRATA AO EDITAL

Senhores Licitantes,

Tem o presente a finalidade de informar que o edital  da Licitação acima referenciada
sofreu as seguintes alterações.

Os itens abaixo passam a conter a seguinte redação:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO:
8. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
QUARTA SESSÃO
8.39. Não havendo interposição de recurso ou manifestado a desistência deste, ou ainda
sendo julgados os recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitações procederá
ao julgamento final, conforme abaixo:
8.39.1.  A classificação das licitantes far-se-á,  de acordo com a média ponderada das
valorações das Propostas Técnica e de Preços, considerando que a Proposta Técnica
terá como pontuação máxima 70% (setenta por cento) do total possível de pontos e a
Proposta de Preços terá como pontuação máxima 30% (trinta por cento) do total possível
de pontos.
8.39.2. As notas das Propostas Técnicas terão peso 7 (sete) e as notas das Propostas de
Preços terão peso 3 (três), sendo classificadas as licitantes segundo a ordem decrescente
da nota média ponderada, obtida com a aplicação da seguinte fórmula: 
NMPF = {(7xNPT) + (3xNPP)} / 10
ONDE:
NMPF = Nota Média Ponderada Final 
NPT = Nota da Proposta Técnica
NPP = Nota da Proposta de Preços
8.39.3.  O prazo para interposição de recursos quanto ao julgamento final  será de 05
(cinco)  dias  úteis,  contados  da  publicação  do  resultado  no  DOC  –  Diário  Oficial  do
Município, Órgão Oficial de Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais e Institucionais do
Município de Contagem.

SEGUNDA ALTERAÇÃO:
14. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
14.1. Será desclassificada a proposta da licitante:
.
b) cuja Proposta Técnica não atingir a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos;
.
.
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TERCEIRA ALTERAÇÃO:
20. DOS PAGAMENTOS
20.1.  O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados da apresentação dos
documentos fiscais devidos, através de pagamento em carteira, ou seja, crédito em conta
bancária.
20.2.  O pagamento estará condicionado a comprovação do atendimento das exigências
contidas no EDITAL e seu termo de referência.
.
.
20.9. Demais condições de pagamento, quando for o caso, previstos no edital e Termo de
Referência.

QUARTA ALTERAÇÃO:
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA)
12.2 DA PROPOSTA TÉCNICA
INVÓLUCRO 3
Q) Será desclassificado o licitante que descumprir o disposto nos subitens H e P e demais
disposições do  instrumento convocatório.

QUINTA ALTERAÇÃO: 
12.3 DA PROPOSTA COMERCIAL

e.3) A pontuação da Proposta de Preços será apurada conforme a seguinte tabela:

Subitem Valores  percentuais  de
honorários permitidos

Pontos obtidos

5.1.1 De 10% a 50% P1 = 40 – (1,0 x Valor 
percentual de
 honorários proposto)

5.1.2 5% P2 = 20

5.1.3 10% P3 = 20

5.1.4 15% P4 = 20

*O item 5.1.1 foi valorado em 40% da nota total final, ao passo que os outros 3 itens têm,
cada um, peso de 20% da nota total final.

SEXTA ALTERAÇÃO:
ANEXO VII
CONTEÚDO DA  PROPOSTA TÉCNICA
1) INVÓLUCROS 1  E  2  –  PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA
1.4) Estratégia de Mídia e Não Mídia – Texto apresentado em formato A4, de até  5 (cinco)
laudas, com 25 linhas, com espaçamento de 2 cm das margens esquerda e  direita a
partir da  borda, com fonte Arial corpo 12, em  que a  explicitará e  justificará a estratégia e
as  táticas  por  ela  sugeridas,  em  função  da  verba  disponível  para  a  campanha
apresentada, incluindo seleção de  meios e  considerando a  necessidade de atingir o
público de todo o Município de Contagem; alternativas de mídias segmentadas; planilhas
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e quadro - resumo que identificarão as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas
respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção e de veiculação, em
função da verba disponível   para  a   campanha apresentada.  As planilhas e quadro-
resumo não fazem parte do limite estabelecido de  cinco laudas para este  item.
Na  formulação  das  planilhas  de  investimentos  deverão  ser  consideradas  as  tabelas
cheias dos veículos de Mídia e Não Mídia vigentes no período de publicação deste edital.
Deverá ainda ser considerada a Lista de Custos Internos do Sindicato das Agências de
Propaganda do Estado de Minas Gerais.
Deverá ser considerada, para efeito de honorários neste  Concorrência, o  disposto nas
normas padrão do CENP (Conselho Executivo das Normas Padrão), sendo honorários de
15 %  para produção.

SÉTIMA ALTERAÇÃO:
ANEXO VIII
PROCEDIMENTO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
2.12) Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por  descumprimento   de
disposições do instrumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus
quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em invólucro fechado e
rubricado no fecho pelos membros da Subcomissão Técnica, até que expirem os prazos
para interposição de recursos relativos a essa fase da licitação, exceto nos casos em que
o descumprimento resulte na identificação  da  Licitante antes da abertura do invólucro de
que trata o  subitem M do item 13.2.
2.13) Após identificada a autoria do Plano de Comunicação Publicitária pela Comissão de
Licitação, serão desclassificadas as  Proponentes  que  não obtiverem  no mínimo, 60 %
(sessenta por cento) do total dos pontos no conjunto da Proposta Técnica (Invólucros 1  e
3).

OITAVA ALTERAÇÃO:
FICAM EXCLUÍDOS OS SEGUINTES ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA:
ANEXO  XI  –  Proposta  Técnica  –  Orientações  para  elaboração,  critérios  de
julgamento
ANEXO XIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO XVIII - PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (A)
ANEXO XIX - PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (B)
ANEXO XIII - PLANILHA DE APURAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

As demais condições permanecem INALTERADAS.

Visto  que  as alterações  acima não interferem na  elaboração das propostas por
parte das empresas interessadas, fica mantida a data de 18/08/2017 para e entrega
dos envelopes.

Contagem, 13 de julho de 2017.

Comissão Permanente de Licitações
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