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Re: Esclarecimentos CONCORRÊNCIA Nº 03/2022

Leandro Nascimento <leandro@yaya.com.br>
Qua, 24/08/2022 13:40

Para: Monica Fabiane da Silva Sobrinho <monicasobrinho@mpba.mp.br>
Cc: licitacao <licitacao@mpba.mp.br>;Malu Follador <malu@yaya.com.br>

2 anexos (2 MB)
Contrato Social.pdf; CNH.pdf;

Prezada Comissão Permanente de Licitação,

De acordo com a orientação prestada, seguimos com os questionamentos referentes ao Edital de Licitação – Concorrência
nº 03/2022 cujo objeto é a prestação de serviços de publicidade e propaganda, por intermédio de agência de propaganda.

Toda a documentação pertinente a essa demanda encontra-se em anexo.

QUESTIONAMENTO 01:

Quanto a formatação do Plano de Comunicação, VIA NÃO IDENTIFICADA, o edital não fala o número máximo de páginas
que devem ser apresentadas para o raciocínio básico, estratégia de comunicação publicitária, ideia criativa e plano de mídia e
não mídia.

APENSO II 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

2.1.2.2 O Plano de Comunicação Publicitária – via não iden�ficada – deverá ser confeccionado e apresentado respeitando a seguinte forma: 
a) em papel A4, branco, com 75 g/m² a 90 g/m², orientação retrato; 
b) com espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a par�r da borda; 
c) sem recuos nos parágrafos e linhas subsequentes; 
d) com textos jus�ficados; 
e) com espaçamento ‘simples’ entre as linhas; 
f) com texto em fonte ‘arial’, es�lo ‘normal’, cor ‘automá�co’, tamanho ‘12 pontos, observado o disposto nos subitens ‘g’, ‘h’ e ‘i’; 
g) com numeração em todas as páginas, pelo editor de textos, a par�r da primeira página interna, em algarismos arábicos, no canto inferior direito da página; 
h) em caderno único, grampeado no canto superior esquerdo, sem iden�ficação da licitante; 
i) As tabelas, planilhas e/ou gráficos integrantes do plano de mídia e não mídia poderão ser editados em cores e u�lizar fontes e tamanhos de fonte habitualmente u�lizados nesses documentos, podendo
ser apresentadas em papel A3 dobrado; 
j) será vedada a aposição a qualquer parte da via não iden�ficada do plano de comunicação publicitária, de marca, sinal ou palavra que possibilite a iden�ficação do seu proponente antes do cotejamento; 
k) não poderão ser u�lizadas páginas em branco isoladas com a finalidade de separar o Plano de Comunicação Publicitária – via não iden�ficada e separar e iden�ficar os seus subquesitos: Raciocínio Básico,
Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Cria�va e Estratégia de Mídia e Não Mídia; 
l) O envelope padronizado fornecido pelo MPBA não poderá apresentar marca, sinal, e�queta ou outro elemento que possibilite a iden�ficação da licitante, bem como estar danificado ou deformado pelas
peças, material e demais documentos nele acondicionados, se tais defeitos possibilitarem a iden�ficação da licitante; 
m) O envelope que con�ver a Capacidade de Atendimento, o Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação não poderá ter informação, marca, sinal, e�queta, palavra ou outro
elemento que conste do Plano de Comunicação Publicitária – via não iden�ficada - e possibilite a iden�ficação da autoria deste antes da abertura do envelope que contenha o Plano de Comunicação
Publicitária – via iden�ficada; 
n) Os exemplos de peças e/ou materiais integrantes do subquesito Ideia Cria�va deverão ser apresentados separadamente do caderno, contanto que se adequem às dimensões do envelope fornecido pelo
MPBA. 

Pergunta-se: É livre a quantidade de páginas a sererem apresentadas para cada item?

Leandro Nascimento 
leandro@yaya.com.br  | yaya.com.br 
Telefone: +55 71 33512769 / 8193-2346 

* A Yayá Comunicação Integrada não se responsabiliza pelas informações pessoais contidas nesta mensagem, sendo estas de total
responsabilidade do autor. 

Em qua., 24 de ago. de 2022 às 08:01, Monica Fabiane da Silva Sobrinho <monicasobrinho@mpba.mp.br> escreveu: 
Prezado, bom dia!
 
Acusamos recebimento, ao passo que informamos que somente será possível diligenciarmos, a resposta ao quanto pontuado
por essa empresa, após o recebimento integral das informações exigidas em edital, notadamente no que se refere às regras
constantes no item 1 da SEÇÃO I da PARTE III, em especial o subitem 1.1.2.2, a saber: 
 

1. Qualquer cidadão poderá impugnar o ato convocatório, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus termos e
condições, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.  (...)
 
1.1.2. O requerimento deve ser datado e assinado pelo postulante (pessoa �sica) ou pelo seu representante legal
(pessoa jurídica), e conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 

 
1.1.2.1. Para postulante pessoa �sica (cidadão) – primeiro prazo previsto na cláusula 1, acima: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao
CPF/RFB e domicílio; 
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b) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios impugnados e exposição de fatos e fundamentos, na
hipótese de impugnação; 
c) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal
hipótese; 

 
1.1.2.2. Para postulante pessoa jurídica – segundo prazo previsto na cláusula 1, acima: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB
e sede (matriz ou filial); 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Instrumento de mandato ou ato cons�tu�vo, que comprove a competência do representante legal; 
d) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios impugnados e exposição de fatos e fundamentos, na
hipótese de impugnação; 
e) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal
hipótese; 
 

 
Nestes termos, observamos que o prazo-limite de envio de ques�onamentos e/ou impugnações, adequados às regras
supracitadas, é até o dia 09/09/2022. 
 
Atenciosamente, 
 
Comissão Permanente de Licitação.
DCCL - Coordenação de Licitações. 
Ministério Público do Estado da Bahia.
licitacao@mpba.mp.br
 
 
Monica Sobrinho
Presidente da CPL.
DCCL - Coordenação de Licitações.
Ministério Público do Estado da Bahia.
licitacao@mpba.mp.br

De: Leandro Nascimento <leandro@yaya.com.br> 
Enviado: terça-feira, 23 de agosto de 2022 18:35 
Para: licitacao <licitacao@mpba.mp.br>; Malu Follador <malu@yaya.com.br> 
Assunto: Esclarecimentos CONCORRÊNCIA Nº 03/2022
 
O edital não deixa claro o número de páginas que devem ser apresentadas dos seguintes itens:
- raciocínio básico;  
- estratégia de comunicação publicitária; 
- ideia criativa.
Gostaríamos de saber se é livre?
 
Leandro Nascimento 
leandro@yaya.com.br  | yaya.com.br 
Telefone: +55 71 33512769 / 8193-2346 
 
* A Yayá Comunicação Integrada não se responsabiliza pelas informações pessoais contidas nesta mensagem, sendo estas de total
responsabilidade do autor.
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204686628

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA CDLJ PUBLICIDADE LTDA

PROTOCOLO 204686628 - 13/03/2020

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202456191
CNPJ 05.034.051/0001-58
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97958516 DE 13/03/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 13/03/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97958516

________________________________________

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral
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