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RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS Nº 01/2019 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 12/2019, 

instaurado na modalidade Tomada de Preço nº 01/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para 

prestação de serviços de publicidade institucional, através da Presidente da Comissão Especial de 

Licitação, torna público aos interessados as respostas aos questionamentos formulados, valendo para 

todos os efeitos legais. 

 

1. Pergunta: No item 3.1.3, letra “f” traz que o plano de comunicação deve ser apresentado em caderno 

único, diante disso gostaria que fosse esclarecido: qual a forma de encadernação? 

 

Resposta: Nos termos do item 3.1.5 do edital regente c/c art. 6º, inciso XIII da Lei nº 12.232, de 2010, 

o Plano de Comunicação Publicitária, referente a “Via não Identificada”, não poderá ter informação, 

marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que identifique sua autoria. Grampo ou 

encadernação enquadram em “qualquer outro elemento”. Portanto, o caderno único não poder ser 

grampeado nem encadernado. 

 

2. Pergunta: As peças podem ser apresentadas separadamente ou devem compor o caderno único? 

 

Resposta: O caderno único referido no subitem 3.1.3, letra “f” do edital regente refere-se ao Plano de 

Comunicação Publicitária – Via Não Identificada – e não às peças. 

 

3. Pergunta: Qual o período da campanha hipotética solicitada no briefing? 

 

Resposta: O período mínimo será de 30 (trinta) dias. 

 

4. Pergunta: Qual o formato do envelope apócrifo? 

 

Resposta: Nos termos do subitem 3.1.2 o envelope apócrifo (que acondicionará a Via não 

Identificada) será fornecido pela Câmara Municipal de Sete Lagoas e deverá ser retirado pela interessa 

nos termos do subitem 3.1.2.1 do edital regente. 

 

5. Pergunta: As agências estão livres par definir a forma de apresentação da capacidade, repertório e 

relatos de comunicação, tais como formato, papéis, encadernação, etc? 

 

Resposta: A forma de apresentação do Invólucro nº 03 – Capacidade de Atendimento, Repertório e 

Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação – as agências deverão observar rigorosamente a 

redação dos subitens 3.3.1 e 3.3.2 do edital (Página 8 do edital). 

 

6. Pergunta: No item 3.1.3, letra “f” – Via Não Identificada – ao referir-se que deve ser entregue em 

caderno único e com as especificações de formato a ideia criativa deverá vir nesse mesmo caderno 

junto com o Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária e Estratégia de Mídia e Não 

Mídia? OU ele poderá vir em um caderno a parte? 
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Resposta: Nos termos do subitem 3.1.3 o Plano de Comunicação Publicitária (Via Não Identificada), 

com exceção da Ideia Criativa, é que deverá ser entregue em caderno único. O papel A4, branco, 

trata-se de papel simples, não sendo admitido AP nem couchê. 

 

7. Pergunta: O Plano de Comunicação Publicitária item 1.1 e seus subitens (1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4) 

não está limitado o número de páginas. É possível fazer essa limitação? 

 

Resposta: Não. 

 

8. Pergunta: Os documentos pra emissão do CRC devem ser entregues em mãos na Câmara Municipal 

de Sete Lagoas ou podem ser enviados por e-mail? 

 

Resposta: Os documentos deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal, podendo ser enviados 

através dos Correios, desde que a postagem ocorra até o 3º dia anterior á data designada para a sessão 

inaugural, sob a responsabilidade da interessada. 

 

9. Pergunta: Seguindo a Lei que diz que o CRC deve ter data com até três dias antes do certame, é 

possível a emissão ser feita e a retirada ocorrer no dia da abertura dos envelopes? 

 

Resposta: Sim, é possível, desde que antes do horário designado para a entrega dos envelopes. 

Registre-se que a lei determina que os documentos, para fins de cadastramento, deverão ser entregues 

ao órgão promotor do certame até 3 (três) dias anteriores à data. A emissão do certificado poderá 

ocorrer a posterior, após a necessária análise, porém, antes da sessão pública. 

 

10. Pergunta: Para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral o edital aduz que os 

documentos são aqueles arrolados nos art. 28 a 31 da Lei 8.666/1993. É necessária, para fins de 

cadastramento, a apresentação da garantia que fala o inciso III do artigo 31 da referida lei? 

 

Resposta: Não. 

 

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas. 

 

Sete Lagoas, 2ª feira, 15 de julho de 2019. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES – Presidente da Comissão Especial Licitação 


