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

O item abaixo passa a conter a seguinte redação: 

ONDE SE LÊ: 

2.3) Portfólio – Conjunto de trabalhos realizados pela LICITANTE, com no mínimo dez e 
no máximo doze peças de qualquer natureza, com uma ficha técnica para cada peça que 
não fara parte do limite de 4 laudas, sendo os filmes em CD‟s ou DVDs, e os spots e 
jingles em CD‟ s, apresentados em anexo. As fichas técnicas deverão conter a razão 
social do cliente, o tipo e o título da peça, indicação de um veículo onde foi inserida e o 
mês e ano de sua veiculação. As peças impressas deverão ser apresentadas em 
pranchas com o máximo de 42 x 30 (formato A3). 

LEIA-SE: 

2.3) Portfólio – Conjunto de trabalhos realizados pela LICITANTE, com no mínimo dez e 
no máximo doze peças de qualquer natureza, com uma ficha técnica para cada peça, 
sendo os filmes em CD‟s ou DVDs, e os spots e jingles em CD‟ s, apresentados em 
anexo. As fichas técnicas deverão conter a razão social do cliente, o tipo e o título da 
peça, indicação de um veículo onde foi inserida e o mês e ano de sua veiculação. As 
peças impressas deverão ser apresentadas em pranchas com o máximo de 42 x 30 
(formato A3). 

As demais condições permanecem INALTERADAS. 
 
Visto que a alteração acima não interfere na elaboração das propostas por parte das 
empresas interessadas, fica mantida a data de 18/08/2017 para e entrega dos 
envelopes. 
 
 
Contagem, 31 de julho de 2017. 
 
 
Comissão Permanente de Licitações 
 


