
 

 

 

RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018  

 

OBJETO: Contratação de agência de publicidade para a prestação de serviços 

publicitários de execução indireta na elaboração de projetos e campanhas para o 

Legislativo do Município de Pará de Minas, nas campanhas previstas no 

“BRIEFING”. 

 

Item I) Qual o formato do envelope apócrifo? 
 
- O envelope será fornecido pela Câmara Municipal de Pará de Minas, nas 

condições previstas no Edital. Sua medida é de 42 cm de comprimento x 32 cm de 

largura. 

  

 

Item II) No item Repertório ( 6.4.,  número II) e Relatos de Soluções de problema 

de comunicação(6.5.4., número I ) traz que “As peças eletrônicas deverão ser 

fornecidas em dispositivos compatíveis com entrada USB (pen-drive ou similar), 

executáveis no sistema operacional Windows” gostaríamos que fosse esclarecido 

se as peças audiovisuais, tais como Spots, novelinhas, Vts, etc, podem ser 

apresentadas também em CDs/DVDs. 

- As peças devem ser apresentadas conforme estipulado no Edital. 

 

Item III) Gostaria que fosse esclarecido qual a verba e o período definidos para a 

campanha simulada a ser desenvolvida pelas licitantes. 

 

- A verba para a campanha está prevista no Briefing, Anexo VI, alínea k, bem 

como o período, que pode ser encontrado no primeiro parágrafo do texto “ 

Objetivos da Comunicação”, fazendo referência ao item 15.6 do Edital. 

 



 

 

Item IV) No item VIII da “FORMATAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 PUBLICITÁRIA” traz que o texto enumeração de páginas deve ser em fonte 

“arial”, cor automático, tamanho 12 pontos, porém não deixa claro qual a fonte e 

formatação para o texto do plano de comunicação como um todo, diante disso, 

gostaria que fosse esclarecido o que deve ser considerado. 

 

- Deve ser considerado e seguido conforme estipulado no Edital. 

 

Item V)  Quais os veículos/ferramentas próprias de comunicação da Câmara de 

Pará de Minas? 

 

- Atualmente a Câmara Municipal possui o site oficial no seguinte endereço: 

www.parademinas.mg.leg.br 

 

 

 

 

Euler Aparecido de Souza Garcia 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 


