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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57.969/2020

Respostas ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa GENTE
PROPAGANDA e AVOAR COMUNICAÇÃO, referentes à Concorrência nº 001/2021-
SECOM, objetivando a Prestação de Serviços de Publicidade para os órgãos e entidades
da Administração Direta do Poder Executivo Município.

GENTE PROPAGANDA

QUESTIONAMENTO 01:
No que diz respeito à elaboração da proposta técnica, mais especificamente em relação
ao Plano de Comunicação Publicitária - Via Identificada - Invólucro A2. É necessário
que todas as páginas estejam rubricadas e a última página assinada pelo proponente?

RESPOSTA: Quanto ao Plano de Comunicação Publicitária - VIA IDENTIFICADO -
Invólucro A2, não é necessário que as páginas sejam rubricadas pelo representante da
Agência.

AVOAR COMUNICAÇÃO

QUESTIONAMENTO 02:

Solicitamos, respeitosamente, esclarecimentos referente à seguinte questão:

No briefing, há três passagens que levantam o mote central “Uma cidade para pessoas”
como conceito chave da campanha. Mas, em outros momentos, dá a entender que seria
um mote obrigatório nas peças.
“A proposta deve apresentar a criação de uma política de comunicação integrada que
viabilize um fluxo contínuo e consistente de informações, por meio de canais online e
offline, de acordo com a estratégia mais eficaz para alcançar os públicos-alvo dentro da
verba e duração estipulados, interagindo com os mesmos e gerando engajamento. As
ações de comunicação devem ter alinhamento com o atual posicionamento da
administração municipal, divulgando e reforçando para a população, para a Bahia e o
Brasil, a imagem de Vitória da Conquista como Uma Cidade Para Pessoas.”
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“É necessário, portanto, comunicar para toda a cidade e região essa nova
filosofia de gestão e os projetos do governo que melhoram a vida da população e
preparam a cidade para o futuro, trazendo como conceito “Uma Cidade Para Pessoas” .
Esse mote representa a essência de tudo que foi entregue pela atual gestão e que
continuará sendo projetado e feito pelos próximos 4 anos. Em todas as áreas, os
esforços da prefeitura são sempre feitos tendo como foco a população, o povo
conquistense, o ser humano. Modernidade e inovação andam de mãos dadas com
humanização, ao passo que uma nova visão de cidade emerge nos locais mais
inovadores do mundo. Da educação, passando pelo meio ambiente até a mobilidade,
diversas áreas tem se atualizado e mudado seus paradigmas nos últimos anos,
passando a pensar à frente, preparando o presente para que as próximas gerações
tenham um futuro melhor.” “ Difundir a mensagem da Prefeitura Municipal de que o
trabalho vai continuar, sempre cuidando da população, melhorando sua qualidade de
vida em todos os aspectos que concernem os serviços públicos oferecidos pela
prefeitura, pensando e projetando uma cidade para pessoas e preparando Vitória da
Conquista para o futuro, levando em conta o marco especial de 2040, quando a cidade
completará 200 anos.”

Diante do exposto e da dualidade de interpretações perguntamos: O conceito “Uma
Cidade Para Pessoas” é mote obrigatórios nas peças ou não?

RESPOSTA: O mote cidade para pessoas abre o leque para diversas perspectivas e
olhares para a cidade que envolve desde educação, lazer, desenvolvimento sócio
econômico e saúde, assim, acaba sendo não obrigatório, mas amplo para que os
profissionais possam trabalhar as ideias com todas as formas de criação possíveis e
imagináveis.

Vitória da Conquista – BA, 05 de março de 2021.

Edimário Freitas de Andrade Júnior
Presidente da Comissão Especial de Licitação

ORIGINAL ASSINADO
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