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ERRATA Nº 02 
 

OBJETO: Contratação de serviços de Propaganda e Publicidade, prestados 
necessariamente por intermédio de agência de publicidade. 

 

O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE torna público 
para conhecimento dos interessados, que foi retificado o edital de LICITAÇÃO PRESENCIAL 
BRDE 2019/140, assim como se segue: 

Item 10.2 – Edital  

Onde se lê: “O Invólucro nº 05, exigido exclusivamente das Licitantes classificadas, deverá 

ser apresentado, depois do julgamento final das Propostas Técnicas e de Preço, em Sessão 

Pública previamente designada pelo BRDE, e deverá conter os Documentos de Habilitação 

conforme especificado neste Edital.”.  

Leia-se: “O Invólucro nº 05, exigido exclusivamente das Licitantes classificadas, deverá ser 

apresentado, depois do julgamento final das Propostas Técnicas e de Preço (segunda sessão 

pública), e deverá conter os Documentos de Habilitação conforme especificado neste Edital”. 

Item 2.3. j) – Anexo II - PROPOSTA TÉCNICA: ELABORAÇÃO E CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO  

Onde se lê: “Sem identificação da Licitante. Os textos que compõem o Plano de Comunicação 

Publicitária e suas respectivas peças não poderão conter nenhuma identificação, ou seja, 

nomes, expressões, slogans, marcas, símbolos, ou ícones de trabalho das licitantes ou de 

conhecimento do mercado publicitário, sob pena de desclassificação. As peças deverão ser 

apresentadas impressas, sem o uso de mídias digitais e/ou dispositivos tecnológicos”.  

Leia-se: “Sem identificação da Licitante. Os textos que compõem o Plano de Comunicação 

Publicitária e suas respectivas peças não poderão conter nenhuma identificação, ou seja, 

nomes, expressões, slogans, marcas, símbolos, ou ícones de trabalho das licitantes ou de 

conhecimento do mercado publicitário, sob pena de desclassificação. As peças deverão ser 

apresentadas impressas, exceto nos casos do Item 2.10.4, b), II e III”. 

Os demais termos do Edital e Anexos permanecem inalterados, mantendo-se a sessão 

inaugural no dia 09/06/2020 às 09h30min. 

 

Porto Alegre, 28 de abril de 2020. 
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