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Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

 

 

Ofício Circular n° 02/2022 – CPL/CIGÁS. 

(Referente ao Edital da Licitação Cigás n° 05/2021 – CPL/CIGÁS). 

 

 

 Senhores Licitantes, 

 

Em resposta às solicitações recebidas por esta Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, 

referente à Licitação CIGÁS n° 05/2021 – CPL/CIGÁS e consubstanciado nos esclarecimentos 

prestados nos Despachos emitidos pela Gerência de Comunicação Institucional - CICOM, informamos 

que: 

 

Dos questionamentos: 

 

1. No item 6.1 do Edital foi solicitado um “repertório” distinto do que habitualmente é 

exigido em licitações públicas para a contratação de agência de publicidade. Diante do 

apresentado, foi perguntado se o REPERTÓRIO solicitado na Licitação CIGÁS 05/2021 será 

modificado ou retificado para seguir as orientações das licitações de outros órgãos dos governos 

estaduais e prefeituras. 

 

Resposta:  Em resposta ao item, e em conformidade a resposta da CICOM, informamos 

que os critérios presentes no item 6.7 – REPERTÓRIO se manterão em conformidade ao já 

disposto no edital Licitação nº 05/2021. Ressalta-se que a manutenção dos critérios 

estabelecidos no item 6.7. – REPERTÓRIO não oferecem quaisquer prejuízos ao julgamento das 

propostas. 

 

2. A alínea d) do item 6.4. O PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – VIA NÃO 
IDENTIFICADA – pede que o plano deverá ser apresentado da seguinte forma: d) Espaçamento 
de 3 cm na margem esquerda 2 cm na direita, a partir da borda. 
 

Pergunta-se: Quais os valores de espaçamento das margens superior e inferior, a partir 
da borda? 

 

Resposta: Em resposta ao item, e em conformidade a resposta da CICOM, informamos 

que os espaçamentos exigidos no subitem 6.4 devem ser de 3 cm na margem esquerda e 

superior, e de 2 cm nas margens direita e inferior, a partir a borda da página. 

 

3. Na alínea d) do item 6.4.3 Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito 
Estratégia de Mídia e Não-Mídia deverão obedecer às seguintes regras: d) Ser apresentados em 
papel A3 dobrado. 
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Pergunta-se: Os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito Estratégia de 
Mídia e Não-Mídia DEVERÃO ser apresentados em papel A3 dobrado ou PODERÃO ser 
apresentados em papel A3 dobrado? 
 

Resposta: Em resposta ao item, e em conformidade a resposta da CICOM, informamos 
que, no que se refere ao subitem 6.4.3, os gráficos, tabelas e planilhas integrantes do subquesito 
Estratégia de Mídia e Não-Mídia DEVERÃO ser apresentados em papel A3 dobrado. 

 

Informo que as respostas desta CPL estarão disponíveis no endereço eletrônico da 

CIGÁS e se tornarão parte integrante do Edital e seus anexos. 

 

Por fim, como o presente expediente não acrescenta novas informações e exigências ao 

Edital e nem afeta a formulação da proposta de preços, a data designada para abertura do 

certame permanecerá inalterada.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Ariane Costa Pereira 

Presidente do Comitê Permanente de Licitação – CPL/CIGÁS 
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