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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: 99429.  
 
 

ESCLARECIMENTO 04 
 

1) E-mail 1 -  recebido dia 20/08/2021 às 09:10  
2) E-mail 2 -  recebido dia 20/08/2021 às 09:58 

 
E-mail 1 - Bom dia! 
 
Pergunta 1: 
 
O plano de mídia pode considerar formatos e adaptações para além das 10 peças marcadas? 
 
Pergunta 2: 
 
As peças da Ideia Criativa vem aplicadas em uma "prancha". Existe um formato específico para a 
"prancha" assim como existe o formato A4 para os textos? 
 
 
 
E mail 2 - ESCLARECIMENTO LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 38/2021  
 
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).  
 
A/C  Agente de Licitação 
 
Bom dia!  
 
Gostaríamos de alguns esclarecimentos: 
 
1. No Esclarecimento 03, publicado em 18/08, foi feita a seguinte pergunta: "Na Ideia Criativa, 
devemos apresentar 10 peças publicitárias e essas peças devem constar no Plano de Mídia. 
Podemos ter mais peças no Plano de Mídia além das 10 obrigatórias?". A resposta publicada foi " 
Resposta 2 - Não. Conforme item 1.3 “Ideia Criativa” do Anexo A “Conteúdo da Proposta Técnica”: 
"Fica estabelecido o limite de no máximo 10 (dez) peças para toda a apresentação da ideia criativa." 
 
Com isso, ficamos em dúvida: nosso entendimento inicial era de que a Estratégia de Mídia e Não 
Mídia poderia sugerir tantas peças quantas a proponente considerasse adequadas para atender ao 
desafio solicitado no briefing, sendo que apenas 10 dessas peças sugeridas poderiam ser 
layoutadas e apresentadas como ilustração da ideia criativa. (Ou seja: "Todas as peças publicitárias 
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integrantes da ideia criativa deverão estar contempladas na Estratégia de Mídia e Não Mídia 
proposta", como consta no edital, mas nem todas as peças que vão integrar a Estratégia de Mídia 
e Não Mídia estarão apresentadas na ideia criativa.) 
 
Porém, a partir da resposta publicada no Esclarecimento 3, ficou parecendo que, além do limite de 
10 peças para a ideia criativa, o plano de mídia também deverá se limitar a uma proposta de 
divulgação contendo apenas 10 peças, o que implica que a distribuição da verba proposta deve ser 
feita numa campanha composta por apenas 10 materiais. É isso mesmo, ou o limite de 10 peças é 
apenas para a apresentação da ideia criativa e não para a estratégia de mídia? 
 
2. No item 1.3 do anexo A, entre a listagem do que o edital considera como meios de comunicação, 
está "redes sociais". Considerando que nem a CODEMGE e nem os dois empreendimentos 
turísticos objetos do briefing têm perfis oficiais nas principais redes sociais (como Instagram e 
Facebook), gostaríamos de saber quais perfis deveriam ser usados para a veiculação da campanha 
proposta: se pode-se sugerir o uso de perfis de outros órgãos do estado (como SECULT) ou se 
deve-se simular a criação de um novo perfil especificamente para este projeto.  
 
 
3. Por fim, gostaríamos de saber se uma estratégia de ação com influenciadores também poderia 
ser considerada dentro do meio "redes sociais" ou se esse tipo de ação sai do escopo da campanha 
proposta. 

 
 
RESPOSTAS:  
 
E-mail 1 - Resposta 1 – Não. Vide resposta ao esclarecimento 3, pergunta 2.. 
 
E-mail 1 - Resposta 2 - Não. O edital não estipula a apresentação das peças de campanha 
da Ideia Criativa em uma “prancha”. As regras de apresentação deste assunto estão 
detalhadas no item 1.3 “Ideia Criativa” do Anexo A “Conteúdo da Proposta Técnica”. 
 
E-mail 2 – Resposta 1 - Sim, o entendimento está correto. O limite das 10 peças da Ideia 
Criativa, detalhado no item 1.3 “Ideia Criativa” do Anexo A “Conteúdo da Proposta Técnica” 
do Edital, se refere às peças que exemplificarão o layout da campanha proposta. O texto 
da “Estratégia de Mídia e Não mídia”, detalhado no item 1.4 do mesmo Anexo, poderá 
apresentar uma proposta de veiculação de peças que, em quantidade, extrapole as 10 
peças da Ideia Criativa, a critério do licitante. O limite de layout de peças a ser apresentado 
no item 1.3 permanece inalterado, fixado em 10. 
 
E-mail 2 – Resposta 2 - Deve-se simular apenas a criação de novos perfis especificamente 
para este projeto 
 
E-mail 2 – Resposta 3 - Sim, não há limitação para a estratégia sugerida 
 
Belo Horizonte, 23 de agosto de 2021 
 
Ricardo Augusto Oliveira Santos 
Agente de Licitações 


