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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 12 
 

1) E-mail 1 - recebido dia 10/11/2021 às 10:29  
2) E-mail 1 - recebido dia 11/11/2021 às 17:13 

 
PERGUNTAS 
 
Pergunta 1 
 
Bom dia. 
 
Segue pedido de esclarecimento: 
 
No caso de haver monstros de filmes e spots, podemos incluir na apresentação os roteiros 
escritos além dos arquivos de áudio e vídeo sem que isso configure como mais peças além 
das 10 permitidas na apresentação da Ideia Criativa? 
 
 
Obrigada. 
 
 
Pergunta 2 
 
Boa tarde.  
 
No Portal de Compras há apenas a possibilidade de postar o arquivo da Proposta de Preços 
e um conjunto de 5 arquivos de até 20MB da Proposta Técnica. 
 
Nesse primeiro momento, iremos postar apenas o Documento 1 e devemos aguardar 
orientações para postar os demais? 
 
Obrigada. 
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RESPOSTAS:  
 
Resposta 1 
 
 Sim. Uma mesma peça de comunicação pode ser apresentada por meio de um conjunto 
de arquivos, incluindo arquivos de áudio e vídeo, roteiros, storyboards, descritivos, entre 
outros documentos. 
 
Resposta 2 
 
Não. O item 8.1.1 menciona a disponibilidade do envio de 5 arquivos de 20MB cada e o 
item 8.1.2 relaciona os cinco anexos que devem ser enviados. Ou seja, cada anexo deverá 
ser encaminhado e será considerado um arquivo que pode conter até o limite estabelecido 
de 20MB.  
 
8.1.1. Os documentos integrantes da proposta técnica deverão ser apresentados por meio 
do sistema eletrônico, em campo próprio, podendo ser enviados até 5 (cinco) arquivos de 
20MB cada, e abordará os seguintes quesitos, de acordo com o conteúdo detalhado no 
Anexo A do Termo de Referência - Anexo I do edital:  
8.1.2. Todos os itens exigidos dentro da Proposta Técnica deverão ser enviados no sistema 
do Portal de Compras do Estado, sendo: 
a) Anexo I: Documento 1; 
b) Anexo II: Anexos do Documento 1 (peças da Ideia Criativa, por exemplo); 
c) Anexo III: Documento 2; 
d) Anexo IV: Documento 3; 
e) Anexo V: Anexos do Documento 3 (peças do portfólio e dos cases, por exemplo). 
 
 
 
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2021 
 
 
Ricardo Augusto Oliveira Santos 
Agente de Licitações 


