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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 respostas de questionamentos referente ao edital da licitação acima 
referenciada: 

 

QUESTIONAMENTO 01: 
PROPOSTA TÉCNICA 
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
Anexo VII – Conteúdo da Proposta Técnica 
Para os tópicos: Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação, Ideia Criativa e 
Estratégia de Mídia e Não Mídia estão definidos o formato do papel A4, as laudas 
permitidas para cada tópico com 25 linhas cada, espaçamento de 2cm das margens 
esquerda e direita a partir da borda, com fonte Arial corpo 12.  
Pergunta: Qual será o espaçamento entre linhas? 
RESPOSTA: 
 
 
QUESTIONAMENTO 02: 
Ainda nesse anexo, item 2) Invólucro 3 – Conjunto de Informações 
2.1. Capacidade de atendimento – Texto apresentado em formato A4, de até 25 
(vinte e cinco) laudas com 25 linhas cada... e no item 
2.2. Investimento em Estrutura de Atendimento – Texto apresentado em formato A4, 
de até 5 (cinco) laudas com 25 linhas cada... etc. 
Pergunta: Somente para confirmar no item 2.1 serão 25 laudas e no item 2.2 serão 5 
laudas? 
RESPOSTA: 
 
 
QUESTIONAMENTO 03: 
Número máximo de peças e trabalhos elaborados: 10 (dez) 
Pergunta:  
É permitido sugerir peças na ideia criativa além das 10 (Dez) que serão 
apresentadas? 
O Plano de Mídia pode conter outras peças além das 10 que serão apresentadas? 
RESPOSTA: 
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QUESTIONAMENTO 04: 
PROPOSTA TÉCNICA 
BRIEFING 
Pergunta:  
Para ser feita essa integração de informações, gostaríamos de esclarecer: 
- Foi citado no briefing que já existe uma integração da base de dados do Cartão 
Nacional de Saúde, mas será feito um cadastro da população de contagem? 
- Haverá algum telefone que o cidadão possa ligar para efetivar seu cadastro? 
- Quais os canais que estarão disponíveis para se efetivar esse cadastro, ou ele será 
feito somente com a presença do cidadão em algum posto de saúde? 
- Existe a possibilidade de o próprio cidadão fazer seu cadastro por meio da 
internet? 
RESPOSTA: 
 
 
 
Contagem, 27/07/2017. 
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