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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 011 
 

(Conforme previsto no item 5 do edital de Concorrência 001/19) 

Processo nº. 04000-00000285/2019-85 

Objeto: A presente concorrência destina-se à obtenção de propostas para a contratação de serviços de publicidade, 

compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 

planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da 

execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de 

atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições 

ou de informar o público em geral e, quando couber, de promover a venda de bens ou serviços. 
 

Pedido 1: Na resposta ao Pedido 4, do Pedido de  esclarecimento 003 temos a seguinte pergunta x resposta: 
Com relação a utilização das tabelas cheias dos veículos é para considerarmos a data de publicação do presente 
edital: 10 de fevereiro de 2020? Esclarecimento: os preços das inserções em veículos de comunicação devem 
ser os de tabela cheia, vigentes na data de publicação do Aviso de Licitação (item edital: 11.3.4.3). 
Perguntamos: Devemos considerar qual data de publicação do aviso de licitação? A publicação anterior 
(2019) a suspensão da licitação ou posterior (2020)? 

Esclarecimento: A data da ultima publicação 29 de abril de 2020 

 

Pedido 2: No item 16.2.3. Qualificação Econômico-financeira, II - Balanço Patrimonial e demais demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. Perguntamos: No nosso entendimento, devemos apresentar o balanço referente ao ano de 2018, 
visto que, na data de entrega da licitação 27/3, não há outro balanço exigível até 31/04/2020. Correto? 

Esclarecimento: Acataremos o Decreto 8.683/2016, mas deixamos claro que o balanço deverá ser 

apresentado, caso tenha alguma prorrogação no prazo de entrega do balanço 2019, adotaremos os prazos 
estabelecidos na legislação. 
 

 

Brasília-DF, 20 de maio de 2020. 
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