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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: 
Como em primeira Errata foi excluído o ANEXO XI – “Proposta Técnica – 
Orientações para elaboração…”. 
 
Perguntamos o que segue quanto à formatação: 
Qual a gramatura do papel a ser impresso todo o material de texto? 
RESPOSTA: 
Conteúdo impresso em papel A4, branco, com 75 gramas/m2 a 90 gramas/m2. 
 
QUESTIONAMENTO 02: 
O texto deve ser justificado? 
RESPOSTA: 
Sim, alinhamento justificado do texto. 
 
QUESTIONAMENTO 03: 
Deve-se utilizar a orientação de retrato para esse material? 
RESPOSTA: 
Sim, orientação retrato. 
 
QUESTIONAMENTO 04: 
Existe alguma orientação quanto a diferenciação para parágrafos, títulos e 
subtítulos? 
RESPOSTA: 
Os títulos, subtítulos e parágrafos sem recuos. E espaçamento simples entre 
as linhas e, opcionalmente, duplo após títulos e entretítulos e entre parágrafos 
 
QUESTIONAMENTO 05: 
A utilização de palavras em negrito será permitida? 
RESPOSTA: 
Sim, nos títulos. 
 
QUESTIONAMENTO 06: 
Qual a gramatura do papel para a apresentação das peças da ideia criativa? 
RESPOSTA: 
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Conteúdo impresso em papel A3, branco, com 75 gramas/m2 a 90 gramas/m2. 
 
QUESTIONAMENTO 07: 
Como deverá ser feita a encadernação: Cada tópico (Raciocínio Básico, 
Estratégias de Comunicação, Ideia Criativa, e Estratégia de Mídia e Não Mídia) 
em cadernos separados ou todos os quatro tópicos num mesmo caderno? 
RESPOSTA: 
O Plano de Comunicação Publicitária (Raciocínio Básico, Estratégia de 
Comunicação, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia) deverá ser 
apresentado em caderno único e com espiral preto colocado à esquerda. 
As   peças   da campanha destinadas à mídia impressa,  comunicação  digital 
ou  outras  apresentações deverão ser apresentadas em pranchas no  formato  
42x30  cm  (formato A3) e as  peças eletrônicas em CD  ou  DVD ou  Pen  drive. 
Sendo que as pranchas podem vir encadernadas ou soltas. No caso de 
encadernadas não há especificação definida. 
 
QUESTIONAMENTO 08: 
Deverá ser colocada uma folha em branco no início e outra ao final? 
RESPOSTA: 
Capa e contracapa em papel A4 branco, com 75 gramas/m2 a 90 gramas/m2, 
ambas em branco. 

 
QUESTIONAMENTO 09: 
Se sim, a numeração será aplicada a partir dessa primeira página ou a partir da 
primeira página interna. 
RESPOSTA: 
A numeração deverá ser em todas as páginas, a partir da primeira página 
interna, em algarismos arábicos, no canto inferior direito da página.  
 
QUESTIONAMENTO 10: 
O Material deve ser encadernado? 
RESPOSTA: 
Ver a Resposta do questionamento 07. 
 
QUESTIONAMENTO 11: 
Se sim, qual a orientação para a cor do espiral e em que local ele será 
aplicado? 
RESPOSTA: 
Ver a Resposta do questionamento 07. 
 
QUESTIONAMENTO 12: 
Qual a quantidade de peças que deverão ser apresentadas na ideia criativa? 
RESPOSTA: 
As peças deverão ser elaboradas conforme orientações do Anexo VII - 
Conteúdo Da Proposta Técnica. 
 
 
 
QUESTIONAMENTO 13: 
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É permitida a apresentação de monstros para as peças eletrônicas de Mídia Off 
Line e On Line tais como filmes, spot, hot site, etc? 
RESPOSTA: 
As peças deverão ser elaboradas conforme orientações do Anexo VII - 
Conteúdo Da Proposta Técnica. 
 
QUESTIONAMENTO 14: 
Se sim, eles deverão ser apresentados em CD´s, DVD´s ou Pen Drives? 
RESPOSTA: 
As peças deverão ser elaboradas conforme orientações do Anexo VII - 
Conteúdo Da Proposta Técnica. 
 
QUESTIONAMENTO 15: 
Se sim, existe alguma orientação para esse material eletrônico? 
RESPOSTA: 
As peças deverão ser elaboradas conforme orientações do Anexo VII - 
Conteúdo Da Proposta Técnica. 
 
ANEXO 1 – BRIEFING 
 
Abaixo questionamentos em relação ao briefing. 
 

1. Qual o logotipo que deverá ser utilizado na Campanha que será 
apresentada? 

2. Onde a agencia licitante poderá ter acesso a essa marca? 
 

Resposta: Em relação aos questionamentos 1 e 2 acima informamos que essas 
questões já foram respondidas no Questionamento 01. 
 
 
Contagem, 16/08/2017. 
 
 
Comissão Permanente de Licitações 
 
 


