
 

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES 
LICITAÇÃO PRESENCIAL 2019/140       

 

 
ERRATA Nº 04 

 

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 3.1.a) – Anexo III - PROPOSTA DE PREÇO – ELABORAÇÃO E CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO 

Onde se lê: “15 (quinze) pontos para a agência que der o mínimo valor percentual nos 
honorários incidentes sobre o custo junto a fornecedores especializados, em produção, 
suprimentos e serviços externos, até o limite de 10% (dez por cento). Para as demais 
propostas, será concedida a fração de 05 pontos para cada 1% (um por cento) de redução nos 
honorários dos 15% originais, até o limite de 10%”.  

Leia-se: “15 (quinze) pontos para a agência que der o mínimo valor percentual nos honorários 
incidentes sobre o custo junto a fornecedores especializados, em produção, suprimentos e 
serviços externos, até o limite de 10% (dez por cento). Para as demais propostas, será 
concedida a fração de 02 pontos para cada 1% (um por cento) de redução nos honorários dos 
15% originais, até o limite de 10%;”. 

Item 3.1.b) – Anexo III - PROPOSTA DE PREÇO – ELABORAÇÃO E CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO 

Onde se lê: “15 (quinze) pontos para a agência que der o mínimo valor percentual nos 
honorários incidentes sobre o custo junto a fornecedores especializados, em produção, 
suprimentos e serviços externos, quando a agência de publicidade estiver incumbida da 
contratação ou do pagamento da produção, serviço ou suprimento, até o limite de 5% de 
honorários, nos termos do item 2.1., alínea “b”, supra. Para as demais propostas, será 
concedida fração de 05 pontos para cada 1% de redução de honorários dos 10% originais, até 
o limite de 5%.”.  

Leia-se: “15 (quinze) pontos para a agência que der o mínimo valor percentual nos honorários 
incidentes sobre o custo junto a fornecedores especializados, em produção, suprimentos e 
serviços externos, quando a agência de publicidade estiver incumbida da contratação ou do 
pagamento da produção, serviço ou suprimento, até o limite de 5% de honorários, nos termos 
do item 2.1., alínea “b”, supra. Para as demais propostas, será concedida fração de 02 pontos 
para cada 1% de redução de honorários dos 10% originais, até o limite de 5%”. 

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

inaugural no dia 24/07/2020 às 09h30min. 

 

Porto Alegre, 1 de junho de 2020. 

 

Juliana Karina Pedroso Scherer 

Chefe do Setor de Licitações 


