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CONCORRÊNCIA 01/2018-SECOM  

Serviços de Publicidade e Propaganda 

 

A Comissão Especial de Licitação-CEL informa que as respostas aos questionamentos e 

solicitações de esclarecimentos de interesse das agências de propaganda serão aqui publicadas, nos 

termos do item 5 do Edital, de forma cumulativa, ou seja, todas as respostas constarão sempre de 

um único documento, com periodicidade semanal, se for o caso. 

Serão aqui divulgados, também, esclarecimentos da CEL que não demandem publicação 

no Diário Oficial do Distrito Federal. 

Os originais com as perguntas, respostas e demais esclarecimentos encontram-se inseridos 

no processo da concorrência. 

Reproduzimos o disposto no subitem 5.1.1 do Edital: “5.1.1 A licitante não deve utilizar, em 

eventual pedido de esclarecimento, termos que possam propiciar, quando do julgamento da via não identificada do 

Plano de Comunicação Publicitária (Invólucro nº 1), a identificação da sua Proposta perante a Subcomissão Técnica”. 

 

 

Pergunta 1: 
- Solicitamos esclarecimentos sobre o Anexo III - Planilha de Preços. 
Em seu último parágrafo é solicitado que a seja informado o número da conta corrente e 
agência no BRB. No entanto, entendemos que esta informação é uma condicionante 
para a assinatura do contrato, momento o qual esta informação deve ser fornecida. 
Desta forma, podemos deixar o campo para preenchimento do número da agência e 
conta corrente em branco? 

 

 

Resposta: 
- Reporta-se à resposta ofertada à pergunta 1, das respostas aos questionamentos de 
05-10-2018; constante do link: http://www.comunicacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/08/RESPOSTAS-QUESTIONAMENTOS-05-10-2018.pdf, no site 
da SECOM. 
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Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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