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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 05 
 

1) E-mail 1 - recebido dia 23/08/2021 às 15:20  
2) E-mail 2 - recebido dia 23/08/2021 às 15:12 
3) E-mail 3 – recebido dia 23/08/2021 às 15:11 

 
PERGUNTAS 
 
 
E-mail 1 - Boa tarde! 
 
Gostaria de esclarecer mais uma dúvida: 
 
1. Na apresentação da ideia criativa, é possível enviar um "concept board" como referência de 
uma peça audiovisual para a qual não seja possível desenvolver roteiro, storyboard ou monstro? 
Ou seja: uma prancha com a descrição da ação, ilustrada por referências imagéticas, sem o 
detalhamento exato do roteiro?  
 
Obrigada, att, 
 
 
 
E-mail 2 – Pergunta 1 - Sobre as praças e cidades a serem consideradas no plano de mídia da 
campanha. Existem praças prioritárias pré estabelecidas pela CODEMGE, ou ficará 100% a critério 
das licitantes a definição desta estratégia, considerando o limite de verba estabelecido no briefing. 
 

E-mail 2 – Pergunta 2 - Nos esclarecimentos 3, publicado em 18 de agosto, uma licitante fez 
o seguinte questionamento: "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 foi a seguinte: "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."" 
 
No nosso entendimento, a comissão pode não ter entendido a pergunta do licitante e, por 
isso, a resposta não ficou clara. Em todos os editais de licitação, é comum estipular um 
limite de peças da ideia criativa (peças que serão corporificadas na campanha). No 
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presente caso, o limite são de 10 peças. No entanto, para o PLANO DE MÍDIA e NÃO 
MÍDIA, os editais não limitam a definição e direcionamento da verba para somente as 10 
peças corporificadas na Ideia Criativa, podendo as licitantes apresentarem outras ações, 
peças no Plano de Mídia para complementar e estratégia e cumprir com a exigência da 
utilização da verba da melhor forma possível. Questionamos novamente: Para o montagem 
do Planilha do Plano de Mídia e Não Mídia, podemos apresentar outras peças publicitárias 
e ações além das 10 peças corporificadas da Ideia Criativa? 
 
Obrigado! 
 
 
 
RESPOSTAS:  
 
E-mail 1 - Resposta 1 – Sim. Os formatos citados no item 1.3 (layouts, textos, roteiros e 
storyboards) exemplificam, mas não limitam, os formatos de apresentação das peças. Elas 
podem ser apresentadas na forma que melhor se adeque à descrição/detalhamento da 
peça, respeitando-se as padronizações listadas no item 1.3. 
 
 
E-mail 2 – Resposta 1 - A definição de praças e cidades é parte da estratégia a ser 
desenvolvida e apresentada pelas licitantes. 
 
E-mail 2 – Resposta 2 - Conforme publicado no Esclarecimento 4, E-mail 2, Resposta 1: "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." 
 
 
Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021 
 
Ricardo Augusto Oliveira Santos 
Agente de Licitações 


