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CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  
   

CDLJ PUBLICIDADE LTDA - CNPJ Nº 05.034.051/0001-58 
  
1) QUESTIONAMENTO: O edital solicita que os documentos referentes a Capacidade de Atendimento e Relatos 
de Soluções de Problemas sejam numerados. Acontece que tem documentos, como os contratos para comprovar 
o vínculo da equipe, e os próprios relatos, que são de clientes distintos, que impossibilitam uma padronização 
numérica pelo editor do programa.  

 
2.4.1.2 A licitante deverá apresentar os documentos e informações que constituem a Capacidade de 
Atendimento em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte ‘arial,’ cor 
‘automático’, tamanho 12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página 
interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de representação da licitante, na 
forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado. 
 
2.4.3 A licitante deverá apresentar os documentos, informações e peças que constituem os RELATOS DE 
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO em caderno específico, com ou sem o uso de cores, em 
papel A4, em fonte ‘arial’, cor ‘automático’, tamanho ’12 pontos’, em folhas numeradas sequencialmente, 
a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última por quem detenha poderes de 
representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado.  

 
Pergunta-se: A numeração pode ser feita de forma manual, com caneta? 
  
RESPOSTA: Sim, uma vez que os itens 2.4.1.2 e 2.4.3 referem-se ao Envelope nº 03, que é um invólucro 
identificado. 
 
2) QUESTIONAMENTO: O edital solicita que:  

 
“2.1.2.2.4.5 As licitantes deverão apresentar as tabelas dos veículos atualizadas, que serão conferidas pela 
subcomissão técnica quando da avaliação das propostas técnicas, especialmente a simulação do plano de 
distribuição das peças. 

 
Pergunta-se: As tabelas devem ser alocadas no anexo do Plano de Mídia e não Mídia? Os orçamentos com os 
custos referentes às produções das peças também devem ser apresentados? 
 
RESPOSTA: Sim, as tabelas dos veículos mencionadas no item 2.1.2.2.4.5 devem ser alocadas junto à 
documentação do subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia. A apresentação dos orçamentos com os custos 
referentes às produções das peças não são obrigatórios. 
 
 
 

Atenciosamente, 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 

 
OBS.¹: RESPOSTA SUBSIDIADA PELA ANÁLISE TÉCNICA DA CECOM/MPBA. 
OBS.²: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DO MPBA. 
 


