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Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com>

Pedido de esclarecimento ao edital CP 001/2021 - Contratação de agência de Publicidade - Pref. Municipal de
Vitória da Conquista 
1 mensagem

Vetor Agência Criativa <licitacoes@vetorcriativa.com.br> 1 de março de 2021 15:45
Para: cel.pmvc@gmail.com

Senhor Presidente, boa tarde! 

Ao cumprimentá-lo, reportamos ao Edital da Concorrência Pública 001/2021 - Contratação de agência de Publicidade - Pref. Municipal de Vitória da Conquista.Após
leitura das condições editalícias, bem como dos esclarecimentos já prestados pela Comissão Especial (disponíveis no site https://www.pmvc.ba.gov.br/licitacao-
publicidade), ainda pedimos esclaecimento para o seguinte item: 

1) O Item 5.15.1. do eidtal, dispõe que: "Os jingles ou monstros de internet em CDs entregues com o Invólucro A, deverão ser numerados como as últimas páginas. As
referidas peças deverão ser colocadas em pequenas bolsas brancas, colocadas em folha de papel A4, a inobservância desta instrução acarretará na desclassificação
da licitante." 

Entendemos que essas 'bolsas brancas' referem-se à embalagem, capa ou envoltório dos CDS/DVDS que deverão ser "coladas" na folha A4 (devidamente
numerada). 
PERGUNTA-SE: O nosso entendimento está correto? A comissão exigirá algum material específico para essas bolsas ou apenas papel na cor branca?
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Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com>
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licitação cidade <licitacao@cidadepropaganda.com.br> 1 de março de 2021 16:47
Para: Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com>
Cc: Moacir Mansur <moacir@cidadepropaganda.com.br>

Olá, boa tarde!

Solicitamos, respeitosamente, esclarecimento referente ao seguinte item do edital 001/2021.

Diante de um mundo cada vez mais digital e tomado por protocolos de segurança que limitam o contato físico devido ao coronavírus, e
sendo a Cidade Propaganda uma agência que atende prefeituras em todo território nacional, tornando essa relação de presença e
distância mais acentuada, perguntamos:

No que se refere ao anexo VI do Edital 001/2021 diz, em seu item: 

1.1.4.1 : Os relatos terão de ser formalmente referendados pelos respectivos anunciantes e não podem referir-se a ações de comunicação
solicitadas e/ou aprovadas pelo CONTRATANTE. 

e 1.1.4.2  : É permitida a inclusão de até cinco peças, independentemente do meio de divulgação, do tipooucaracterísticadapeça,
paracadarelato,sendoque os vídeos deverão ser fornecidos em DVD; os spots e/ou jingles, em CD; as peças de Internet, em CD; as
peças gráficas, em proporções que preservem suas dimensões originais e sua leitura. 

Sendo que:

* Os relatos de Criação e Resultado das campanhas foram enviados devidamente assinados, em formato digital, pelos nossos clientes; 
* Os itens que regem os critérios de elaboração e julgamento da proposta técnica, aqui avaliado o item Relatos de Soluções de Problemas
de Comunicação, são omissos no que se refere ao uso de documento digitalizado; 

Podemos concluir que: é permitido adicionar a via digitalizada do relato das soluções do problema de comunicação da campanha,
devidamente assinado.

Desde já, agradecemos sua atenção!

Cordialmente,
--  


