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LICITAÇÃO PRESENCIAL BRDE 2019/140 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO 01 

 

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

 

Questionamentos encaminhados por: DEBRITO BRASIL 

 

1) Conforme item 4.3.1.b – do edital – página 6.  

A procuração deverá ser entregue juntamente com o contrato social e suas alterações.  

Pergunta: Podemos apresentar o último contrato social consolidado > 

RESPOSTA: Sim. 
 

2) Conforme item 2.5 do Anexo II – Proposta Técnica  

As tabelas, gráficos e planilhas integrantes da Estratégia de mídia e não mídia poderão ser 
apresentadas em papel A3 dobrado.  

Pergunta: Essas planilhas poderão ser apresentadas em A4 orientação paisagem> 

RESPOSTA: Não. onde lê-se "poderão" interpretar como "deverão. 
 

3) Conforme item 2.6 do Anexo II – apresentação dos exemplos de peças 

Pergunta: As peças corporificadas da ideia criativa poderão ser apresentadas em papéis com 
gramatura que proporcione melhor qualidade de impressão> 

RESPOSTA: Não. 
 

4) Conforme itens 6.3.2- a) b) c)  – Julgamento da Capacidade de atendimento.  

6.3.2.a) Atestado de capacidade técnica de instituição financeira 

6.3.2.b) Atestado de capacidade técnica de Adm. Publica  

6.3.2.c) CNPJ na Região Sul. 

Os itens acima mencionados que serão avaliados na capacidade de atendimento não foram 
solicitados no item 3 onde estão as exigências do caderno da capacidade, em contrapartida 
os itens solicitados 3.1.a) relação de clientes 3.1.d)  instalações e infraestruturas e recursos  
não estão na avaliação.  

Pergunta: Os itens de julgamento não deveriam ser alterados conforme itens que realmente 
foram solicitados, uma vez que já será apresentado o atestado de capacidade técnica na 
Habilitação> 
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RESPOSTA: O item 3.1 a) será avaliado nos itens 6.3.2 a) e 6.3.2 b), de toda forma o 
item 3.1 a) será complementado no Edital a fim de melhorar o entendimento.  
As informações prestadas nos itens 3.1 d) e e) serão avaliadas no item 6.3.2 f) 
 

 

Porto Alegre, 9 de abril de 2020. 

 

Comissão Permanente de Licitações 


