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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS 

REFERÊNCIA: 

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

 

Senhores Licitantes, 

Segue abaixo resposta de questionamento referente ao edital da licitação acima 
referenciada: 

 

QUESTIONAMENT 01: 

De acordo com o item 7.9., no lado externo dos invólucros, deverão constar alguns 
dados que estão listados nas páginas 6 e 7 do edital.  Já no subitem g.4 (página 41) 
pede-se que no invólucro conste outros dados, inclusive discriminando a tipologia e 
o espaçamento.  

Pergunta: 

a) Qual das duas especificações deverá ser considerada? 

RESPOSTA: 

Fineza observar a ERRATA 02 do edital, disponibilizada e publicada, que diz: 

“O item abaixo passa a conter a seguinte redação: 
REGRAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E BRIEFING 
g.3) ....... 
g.4) As Propostas Técnicas e Comercial de cada Licitante - INVÓLUCROS 1 a 4 
deverão ser entregues na sessão pública de abertura cujo local e data serão 
previamente divulgados no DOC – Diário Oficial do Município, Órgão Oficial de 
Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais e Institucionais do Município de Contagem, 
em INVÓLUCROS separados, fechados e lacrados pela licitante. 
Todos os invólucros deverão estar etiquetados conforme modelo definidos no item 7 – 
DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. As 
etiquetas deverão estar escritas em letra maiúscula, fonte Arial, tamanho 12 e 
espaçamento entre linhas de 1,5 cm.” 

 

QUESTIONAMENTO 02: 

No anexo VII, item 1.3 – Ideia Criativa (página 61) estipula-se que as peças deverão 
ser apresentadas em pranchas no formato 42x30cm (formato A3) e as peças 
eletrônicas em CD ou DVD ou pendrive. 

Pergunta: 

Existe algum modelo padrão ou material específico para a confecção das pranchas? 

RESPOSTA: 
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QUESTIONAMENTO 03: 

Ainda nesse item, fica estabelecido o limite de três peças por meio (página 61), 
seguida de uma relação de vários meios que serão aceitos.  

Pergunta: 

As peças que excederem o número determinado para exemplificação, poderão 
constar no planejamento de mídia e não-mídia? 

RESPOSTA: 

 

 

QUESTIONAMENTO 04: 

No anexo VII, item 2.3. (Página 63), pede-se que sejam apresentados um conjunto 
de trabalhos realizados pela licitante, com no mínimo dez e no máximo doze peças 
de qualquer natureza, apresentadas em pranchas com no máximo 42x30cm.  

Pergunta: 

Existe um padrão em relação às pranchas que deverão ser utilizadas? 

RESPOSTA: 

 

 

QUESTIONAMENTO 05: 

Os cadernos que compõem o Invólucro 3 – Conjunto de informações, deverão vir 
encadernados separadamente ou poderão constituir um caderno único A4 
(Capacidade de Atendimento e Relatos de Soluções de Problemas), vindo as peças 
do Repertório e dos Cases apresentadas sob a forma de pranchas em formato A3? 

As pranchas deverão vir encadernadas ou soltas dentro do envelope? Em caso de 
encadernadas, quais as especificações para encadernação? 

RESPOSTA: 

 

 

QUESTIONAMENTO 06: 

No subitem 2.1 – Capacidade de Atendimento, do anexo VII pede-se uma 
determinada sequência de informações sobre a licitante, seus profissionais e 
processos.  Já no anexo VIII – Procedimento para julgamento das propostas, 
solicita-se uma outra sequência de informações. 

Pergunta: 

a) Qual das duas orientações deve ser seguida? 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
Secretaria Municipal de Administração 

Equipe de Pregão 
 
 

Comissão Permanente de Licitações – SEAD – Praça Presidente Tancredo Neves, número 200, Bairro Camilo Alves. Contagem/MG, 
Telefone 31 3356.6658. 

  

RESPOSTA: 

 

 

QUESTIONAMENTO 07: 

No subitem 2.3 – Portfólio, do anexo VII estipula-se que seja apresentado um 
conjunto de trabalhos realizados pela licitante, com no mínimo dez e no máximo 
doze peças de qualquer natureza, com ficha técnica para cada peça que não fará 
parte do limite de 4 laudas. 

Pergunta: 

A que se refere o limite de 4 laudas explicitados nesse item? 

Poderão fazer parte dessas peças aquelas que foram apenas distribuídas, como, por 
exemplo, folders, panfletos ou cartazes? 

As peças de não-mídia poderão ser apresentadas finalizadas, coladas às pranchas? 

RESPOSTA: 

 

 

QUESTIONAMENTO 08: 

a) onde podemos fazer download da marca da Prefeitura de Contagem em alta 
resolução ou em vetor? 

RESPOSTA: 

 

 

Contagem, 25/07/2017. 

 

 

Comissão Permanente de Licitações 

 

 


