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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 02 
 

1) E-mail recebido dia 06/08/2021 às 15:59 
2) E-mail recebido dia 09/08/2021 às 18:14 
3) E-mail recebido dia 09/08/2021 às 19:21 
4) E-mail recebido dia 09/08/2021 às 19:23 

 
 
E-mail 1 - Boa tarde. Gostaria de solicitar um pedido de esclarecimento: 
 
O limite de 20MB inviabiliza o envio das 12 peças do portfólio que não seja via link do Dropbox, 
uma vez que apenas 1 filme em baixa qualidade tem, pelo menos, 10MB. 
 
Gostaria de saber se o Dropbox não inviabiliza a não identificação das licitantes, uma vez que é 
preciso se cadastrar para conseguir utilizar o serviço. 
 
Obrigada. 
 
 
E-mail 2 - Boa tarde. Gostaria de solicitar um pedido de esclarecimento: 
 
Podemos utilizar na campanha imagens do Thermas e do Parque que não sejam as 
disponibilizadas pela Codemge no Edital, como, por exemplo, imagens que estão disponíveis em 
Redes Sociais? 
 
Podemos mesclar na nossa campanha fotos de outros lugares do mundo com imagens cedidas 
pela Codemge? 
 
Obrigada. 
 
 
Email 3 - Boa noite. Gostaria de solicitar um pedido de esclarecimento: 
 
A Codemge disponibiliza seu Manual de Marca para a utilização na campanha? Se sim, onde 
posso encontrar? 
 
Obrigada. 
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Email 4 - Boa noite. Gostaria de solicitar um pedido de esclarecimento: 
 
A logomarca para o Balneário de Caxambu vai contar como uma das 10 peças da campanha? 
 
Obrigada. 

 
 
 
RESPOSTAS:  
 
Resposta 1 – No "Documento 3 - Conjunto de informações", a licitante é necessariamente 
identificada. Desse modo, as peças relativas a essa documentação que não couberem no 
tamanho limite do sistema poderão ser enviadas por ferramenta online como Dropbox ou 
semelhante, atendendo-se ao conteúdo do Edital. 
 
 
Resposta 2 - Vide resposta do Esclarecimento 1. 
 
 
Resposta 3 – Foi disponibilizado no edital o link, a seguir, para download do manual de 
marca e aplicação da marca das Thermas Antônio Carlos em aplicação conjunta à marca 
da Codemge: http://download.codemig.com.br/ascom/logo_manual_thermas_2021-2.zip  
 
 
Resposta 4 - Não. A logomarca a ser criada irá compor as peças gráficas que serão 
apresentadas pelo licitante no Documento 1. 
 
 
Belo Horizonte, 11 de agosto de 2021 
 
 
 
 
Ricardo Augusto Oliveira Santos 
Agente de Licitações 
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