MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Esclarecimentos aos questionamentos ao Edital de Concorrência Nº 001 / 2019:
Processo: 01.075.354/19-36

Questionamento 24:
Na página 24, o item 8.1 - letra B - determina que o Plano de Comunicação Publicitária
deverá ser apresentado com “capa, contracapa e conteúdo impressos em papel A4
branco, com 75 g/m2 a 90 g/m2”.
Entendemos que a capa e a contracapa devem ser entregues em branco, sem nenhum
conteúdo impresso. Estamos corretos no nosso entendimento?
RESPOSTA: Sim.
Questionamento 25:
O que essa comissão de licitação entende por "reduções e variações"? Por exemplo, um
anúncio de jornal de 1 página, no Estado de Minas, tem formato de 29,7 x 52cm e no
Jornal Super tem 25 x 36,5cm. Esse dois formatos serão contabilizadas como duas
peças, e por consequência deverão ser apresentadas em duas pranchas?
RESPOSTA: Um anúncio de uma página de jornal é contabilizado como uma peça. As
"variações de tamanho" em função das medidas do jornal não serão consideradas novas
peças. Sendo assim, o mesmo anúncio de uma página com veiculação no jornal Estado
de Minas e no jornal Super, será considerado uma peça e pode ser apresentado em uma
única prancha.
Entretanto, se o mesmo anúncio for proposto na variação/redução para meia página de
jornal,

será

contabilizado

como

uma

nova

peça

(mudou

o

formato

de uma página para meia página) e deverá ser apresentado em uma nova prancha.

Entretanto, do mesmo jeito, as suas "variações de tamanho", em função das medidas dos
jornais não serão computadas como novas peças.
Questionamento 26:
Nas mídias para a internet, um mesmo banner, de um mesmo mote, pode ter formato de
250x300 pixels para um portal e 300x300 pixels para outro. Esse dois formatos serão
contabilizadas como duas peças, e por consequência deverão ser apresentadas em duas
pranchas?
RESPOSTA: Não serão contabilizados como duas peças e não precisam ser
apresentados em duas pranchas.
Questionamento 27:
Conforme questionamento 01, podemos seguir o modelo do Anexo V para elaboração
da proposta de preços, considerando que o mesmo já inclui o item 11.3 do Edital?
RESPOSTA: Sim.
Questionamento 28:
O item 5.4.1.2 orienta que devemos usar o Invólucro padronizado no 1, conforme
descrito abaixo:
"A Comissão Especial de Licitação só aceitará o Plano de Comunicação Publicitária Via Não Identificada que estiver acondicionado no invólucro padronizado no. 1
fornecido obrigatoriamente pelo Município de Belo Horizonte a pedido formal do
LICITANTE

interessado

na

presente

licitação." Recebemos

dois

invólucros

padronizados no. 1. Deveremos usar obrigatoriamente os dois invólucros no 1 ou fica à
critério do LICITANTE, de acordo com a necessidade e o volume do material a ser
apresentado?
RESPOSTA: Não. Foram entregues 2 (duas) unidades por medida de cautela, caso uma
se danificasse em posse da agência por infortúnio qualquer. O invólucro não utilizado
poderá ser entregue para a Comissão Especial de Licitação no momento de entrega dos
envelopes.

Questionamento 29:
No item 8.2 - Do Invólucro no. 3 - Conjunto de Informações, não ficou claro se o
LICITANTE deverá apresentar um único caderno com os itens 8.2.1 - Capacidade de
atendimento, 8.2.2. - Investimento em Estrutura de Atendimento, 8.2.3 - Portfólio, 8.2.4
- Cases e anexos.
O LICITANTE poderá produzir um único material para a apresentação dos itens acima
mencionados e seus anexos, ou existe uma orientação para segregação dos materiais por
item?
RESPOSTA: Sim. Não existe uma orientação para segregação dos materiais do item 8.2
- invólucro 3.
Questionamento 30:
Em relação a identificação dos invólucros 2, 3 e 4, para entrega no dia 25 de setembro
de 2019, próxima quarta-feira, existe um padrão de fonte, tamanho e cor ou o
LICITANTE poderá fazer conforme o critério que desejar?
RESPOSTA: As diretrizes para identificação externa dos invólucros 2, 3 e 4 estão
estabelecidos nos itens 5.4.2.1, 5.4.3.1, 5.4.5.1. Não existe padrão de fonte, tamanho ou
cor para identificação externa desses invólucros já que se tratam de via identificadas.

