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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 06 
 

1) E-mail 1 - recebido dia 24/08/2021 às 14:47  
2) E-mail 2 - recebido dia 24/08/2021 às 19:26 
3) E-mail 3 - recebido dia 25/08/2021 às 17:28 

 

 
PERGUNTAS 
 
 
E-mail 1 
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E-mail 2 – Por meio do presente vimos acrescentar novo Questionamento, o qual, 
por motivo alheio à nossa vontade, não se fez constar do Pedido de 
Esclarecimentos anteriormente enviado: A Cláusula 19, que trata dos Direitos 
Patrimoniais e Autorais determina que este passam a ser de propriedade da 
CODEMGE. Nossa dúvida: Não seria mais adequado especificar que os direitos 
pertencentes à CODEMGE são aqueles relativos aos trabalhos desenvolvidos 
exclusivamente pela Agência, uma vez que os serviços/obras de terceiros 
contratados por conta e ordem não podem ter o direito patrimonial e autoral 
transferidos para a CODEMGE sem o devido pagamento? 
 
Emal 3 - 1) No item 8.1 do edital, que fala sobre o envio das propostas técnicas, 
vocês definem que: 
 
"Cada anexo tem atualmente limite de tamanho de 20MB, sendo que o Portal de 
Compras permite que até cinco documentos sejam anexados na Proposta 
Técnica. Caso algum anexo ultrapasse o limite de tamanho de arquivo, o licitante 
deverá disponibilizar o conteúdo em link externo do Dropbox e informar o link no 
documento no anexo referente – por exemplo, se na Ideia Criativa, as peças 
desenvolvidas ultrapassarem o tamanho máximo permitido pelo Portal de 
Compras, a licitante deverá informar, no Anexo II, o link externo de acesso para 
as peças, cuidando para que o link esteja ativo e garantindo que a licitante não 
seja identificada por meio dele." 
 
No caso do anexo com as peças da ideia criativa - que precisam necessariamente 
serem não-identificadas - gostaríamos de saber como deve ser criado esse link 
externo do DropBox de forma não-identificada, uma vez que qualquer link criado 
nesse sistema gera uma identificação específica (ainda que não tenha o nome da 
empresa licitante ou de nenhum empregado da mesma), o que tira a segurança 
sobre a identificação das propostas. Vocês poderiam nos indicar como deve ser 
gerado esse link de forma que ele não seja reconhecível de forma alguma? 
 
E-mail 3 – Pergunta 2 - 2) No item 7 do edital, está escrito: 
 
"7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 7.1. Os 
fornecedores credenciados e interessados em participar da presente licitação 
deverão enviar suas propostas técnica e de preços exclusivamente através de 
formulário eletrônico, por meio do site www.compras.mg.gov.br, sendo 
consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios." 
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Acessando este endereço (www.compras.mg.gov.br), não conseguimos encontrar 
o formulário eletrônico onde devemos enviar os materiais. Vocês poderiam nos 
passar uma indicação mais precisa, com um passo a passo de como localizar 
esse formulário específico dentro do portal de compras do Governo? 
 
 
 
 
RESPOSTAS 
 
 
E-MAIL 1 – PERGUNTA 

 
 
E-MAIL 1 – RESPOSTA 1 
 
O portal de compras do Estado de Minas Gerais é a plataforma a qual a 
CODEMGE realiza os processos de licitações (Pregões, Registro de Preços e 
Modo de Disputa). Informo que os procedimentos e trâmites são uniforme a todos 
que aderem à plataforma (Estado de Minas Gerais e Empresas Públicas), e são 
amparados por leis e decretos. Informamos também que o processo é público no 
portal, passível de acompanhamento por qualquer interessado, que no caso em 
questão deverá acessar: www.compras.mg.gov.br ir na aba procedimentos das 
estatais, colocar a empresa CODEMGE, o Número 38 e o ano de 2021. No tocante 
ao esclarecimento: 
 
 
A) Nesse sentido, toda forma de sigilo até a data da sessão é garantida pela 
plataforma do portal de compras. O portal só permite ao Agente de Licitações o 
acesso do certame no dia e hora marcada da sessão (veja o print das telas), para 
o caso em tela, não se permite ter acesso às propostas de licitantes: 
 

http://www.compras.mg.gov.br/
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Veja a aba de lote: 
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B) Sigilo no julgamento da proposta técnica – Veja abaixo, nesse exemplo a tela 
que (disponível no momento da sessão) mostra os lotes e as propostas. Veja que 
cada fornecedor recebe uma codificação aleatória e especifica para participar, 
garantindo o sigilo do participante. 

 
 

 
 
 
Por fim, no exemplo, temos acesso individual a cada proposta do fornecedor 
codificado, proposta sem identificação, em que lhe é atribuído a nota (a Comissão 
Julgadora define a nota) 
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Ao clicar em visualizar: 

 
 
Após a notas temos os preços, e mesmo assim ainda se mantem o sigilo 
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Veja que nos preços, ainda permanece em sigilo os fornecedores: 
 

 
 
 
Veja que ao final, é feito a relação entre nota técnica e preço, e ainda sim é 
mantido o sigilo dos licitantes: 
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O próximo passo, ao finalizar/confirmar a tabela, será revelado o nome do licitante 
para a fase de negociação do valor: 
 

 
 
Quanto ao item 8.1.2.1, desde que seja obedecido o cárter de sigilo, com 
codinomes. Em caso de quebra do sigilo, esse será desclassificado, conforme 
edital. Ademais, o Agente de Licitação é o responsável, pela condução da sessão 
e responsável por garantir os procedimentos de sigilo no certame.  
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E-mail 1 – Pergunta 2  

 
 
E-mail 1 – Resposta 2 – Responsabilidades Contratada X Contratante X 
Terceiros  
 
A emissão de notas fiscais referentes aos serviços intermediados (veiculações, 
produtos/serviços) contra a Administração instituiria obrigação de pagamento para 
um terceiro, cuja relação contratual não foi formalizada.  
 
Assim, o pagamento pelos denominados serviços especializados, prestados em 
complementaridade aos serviços de publicidade, deve ser realizado à conta da 
agência de publicidade com que a Administração mantém vínculo contratual. 
 
Ademais, o Termo de Referência, integrante do Edital, é taxativo quanto à 
contratação e às obrigações, disciplinando que a responsabilidade direta pela 
execução do objeto é da CONTRATADA.  
 
Nesse sentido, o cumprimento do objeto em sua íntegra, conforme edital, termo 
de referência e anexos, é de responsabilidade direta e exclusiva da 
CONTRATADA, inclusive nos casos de subcontratação/terceirização descritos no 
Termo de Referência: 
 
“item 11. Mesmo no caso em que houver subcontratação/terceirização, a 
responsabilidade (execução, financeira e fiscal) é da CONTRATADA, que se 
responsabiliza inclusive pela prestação de contas e comprovantes da execução, 
financeira e fiscal por parte da subcontratação ou de terceiros. 
Consequentemente, de acordo com o objeto e a execução do serviço nesse 
certame, bem como o contrato a ser celebrado, é de responsabilidade da 
CONTRATADA, cabendo à CONTRATANTE realizar pagamentos à 
CONTRATADA, assim como fiscalizar frente à CONTRATADA a execução do 
serviço.” 
 
 Nesse sentido, não há que se falar em alterações no edital, no termo de referência 
e no contrato a ser celebrado. 
 
 
E-mail 1 – Pergunta 3 – 
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E-mail 1 – Resposta 3 – Vide Resposta 2 
 
 
E-mail 1 – Pergunta 4 –  

 
 
E-mail 1 – Pergunta 4 – Vide Resposta 2, destaca-se o Termo de Referência item 
11 6°§ A CONTRATADA é responsável por quaisquer atos e/ou omissões 
praticados pelas subcontratadas, bem como pela execução e fiscalização do 
objeto contratual por elas executado.  
 
A CONTRATADA, ao participar do certame, sabe das responsabilidades e riscos 
que assume ao subcontratar ou terceirizar o objeto, não cabendo a CODEMGE 
discernir os riscos, responsabilidades ou quaisquer atos frente a terceiros.  
 
 
Email 1 – Pergunta 5 

 
 

– Favor considerar esta redação para o item “ANEXO A - CONTEÚDO DA 
PROPOSTA TÉCNICA “1.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia” 
 

“ (...) Para efeitos da campanha que será apresentada, deverão estar 
incluídos no valor proposto os custos de criação e honorários de agência. Deverão 
constar, ainda, os custos de produção e divulgação.” 
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Email 1 – Pergunta 6 

 
 
E-mail 1 – Resposta 6 – Não serão descartados os quesitos a serem valorados, 
conforme descrito no item 3, do Anexo D -  Proposta Comercial, do Edital. De 
acordo com o item 4 do mesmo Anexo, a pontuação de cada Proposta de Preços 
corresponderá à soma algébrica dos pontos obtidos nos quesitos, como segue: P 
= P1 + P2 + P3 + P4 + P5. 
 
Ainda segundo item 10.5.1 do Edital, “a classificação final das proponentes far-se-
á de acordo com a média ponderada das valorações das Propostas Técnica e de 
Preços, considerando que a Proposta Técnica terá como pontuação máxima 70% 
(setenta por cento) do total possível de pontos, e a Proposta de Preços terá como 
pontuação máxima 30% (trinta por cento) do total possível de pontos.” 
 
 
Email 1 – Pergunta 7 –  

 
 
E-mail 1 – Resposta 7 – Vide Resposta 2 
 
 
E-mail 2 – Pergunta 2 -  

 
 
E-mail 2 – Resposta 2 – O edital, o termo de referência e os anexos são taxativos 
quanto a todos os direitos a serem cedidos à CODEMGE. Como se trata de 
publicidade, em que é permitida a livre criatividade e atuação para propor, 
elaborar, realizar peças e ações em quaisquer extensões, especificar ou limitar 
direitos poderia impactar direta ou indiretamente no desenvolvimento artístico e 
publicitário das propostas. Ora, entende-se que os direitos patrimoniais e autorais 
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são respectivos ao objeto a ser contratado, não cabendo pensar e interpretar em 
ativos que gerem posse ou direitos à CODEMGE. Exemplo: peça publicitária 
exibida em outdoor na estrada/cidade; é claro que o outdoor não terá sua posse 
transferida à CODEMGE, exceto pelos direitos de arte conforme descrição do 
objeto. 
 
E-mail 3 – Pergunta 1 –  

 
 
E-mail 3 – Resposta 1 - Conforme mencionado no item 8.1.2.1. “...licitante deverá 
informar, no Anexo II, o link externo de acesso para as peças, cuidando para que 
o link esteja ativo e garantindo que a licitante não seja identificada por meio dele. 
Caso o link enviado permita a identificação ou esteja inativo, “quebrado” ou 
inacessível, a licitante será desclassificada. Portanto, a licitante deve, 
preferencialmente, enviar todos os anexos pelo sistema do Portal de Compras e, 
excepcionalmente, se necessário, informar o link externo de acesso, no item 
correspondente, responsabilizando-se integralmente pela acessibilidade do 
material contido no referido link. 
 
E-mail 3 – Pergunta 1 –  

 
 
E-mail 3 – Resposta 2 – O preenchimento deverá ser realizado nos campos 
indicados pela plataforma do portal de compras. Para duvidas, basta acessar 
http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
1003&Itemid=62 . Nesse link é possível verificar sobre o processo de 
cadastramento da proposta. 
 
 
Belo Horizonte, 27 de agosto de 2021 
 
Ricardo Augusto Oliveira Santos 
Agente de Licitações 

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=62
http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=62

