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ESCLARECIMENTO  
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 38/2021 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO 

 
OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade para 

a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e sua(s) subsidiária(s). 
 

PROCESSO INTERNO N°: 115/2021 – FLUIG: 99.429  
 
 

ESCLARECIMENTO 08 
 

1) E-mail 1 - recebido dia 01/09/2021 às 14:44  

 
PERGUNTAS 
 
 
E-mail 1 - Boa tarde. 
 
Duas dúvidas sobre o item:  
 
2.3. Portfólio – Conjunto de trabalhos realizados pela Licitante, com no mínimo 10 (dez) e no máximo 
12 (doze) peças de qualquer natureza, com uma ficha técnica para cada peça, sendo os filmes, 
spots, jingles ou peças gráficas devendo ser apresentados eletronicamente, por meio do sistema 
do Portal de Compras. 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, bem como um 
breve relato (1 lauda) sobre o desafio e a solução encontrada pela agência para o desenvolvimento 
de cada campanha referente às peças apresentadas. 
 
A) O texto diz que podem ser enviadas peças de qualquer natureza, mas depois solicita indicação 
de veículo e data de veiculação. Como podemos, nesse caso, indicar peças de design ou de não-
mídia, que não tiveram veiculação em veículos de massa, como embalagens, presentations, filmes 
institucionais, etc? 
 
B) O breve relato de 1 lauda sobre o desafio da campanha deve ser enviado na mesma formatação 
exigida para os demais itens da proposta, a saber: "Texto apresentado em formato A4, orientação 
retrato, (...) com espaçamento de 2 cm das margens (esquerda, direita, superior e inferior) a partir 
da borda, com fonte Arial corpo 12 e espaçamento duplo entre linhas, cor “automático”, sendo que 
negritos ou itálicos poderão ser utilizados para pequenos destaques do texto, modo justificado"? 
 
Obrigada. Att, 
 
RESPOSTAS:  
 
E-mail 1 – Pergunta A – O texto diz que podem ser enviadas peças de qualquer natureza, 
mas depois solicita indicação de veículo e data de veiculação. Como podemos, nesse caso, 
indicar peças de design ou de não-mídia, que não tiveram veiculação em veículos de 
massa, como embalagens, presentations, filmes institucionais, etc? 
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Resposta A) A inclusão de peças de design ou de não-mídia pode ser feita, a critério do 
licitante, incluindo-se na ficha técnica a informação sobre veiculação, ainda que não 
massiva, ou, se for o caso, pontuando que não se aplica e explicando por que não se aplica. 
 
Pergunta B – O breve relato de 1 lauda sobre o desafio da campanha deve ser enviado na 
mesma formatação exigida para os demais itens da proposta, a saber: "Texto apresentado 
em formato A4, orientação retrato, (...) com espaçamento de 2 cm das margens (esquerda, 
direita, superior e inferior) a partir da borda, com fonte Arial corpo 12 e espaçamento duplo 
entre linhas, cor “automático”, sendo que negritos ou itálicos poderão ser utilizados para 
pequenos destaques do texto, modo justificado"? 
 
B) sim 
 
Belo Horizonte, 02 de setembro de 2021 
 
Ricardo Augusto Oliveira Santos 
Agente de Licitações 


