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AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, TIPO TÉCNICA E PREÇO N° 

001/2019-PMS 
Considerando acontratação de empresa especializada na prestação 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 e de 
informar o público em geral a respeito das ações e campanhas da 
Prefeitura Municipal de Santana, conforme especificações contidas 
neste Edital e seus anexos, segue as seguintes alterações: 
No Edital: 
Onde se lê no item 11.4.5, alínea “c”:“a capacidade de, no prazo 
estabelecido em contrato, instalar, em Belém, estrutura de 
atendimento compatível com o volume e a característica dos serviços 
a serem prestados à CONTRATANTE, representada, no mínimo, 
pelos seguintes profissionais” 
Onde se lê no item 23.4: 
“Os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas ficarão à 
disposição das mesmas por 30 (trinta) dias contados da data de 
encerramento da licitação. Decorrido este prazo sem que sejam 
retirados, a Prefeitura Municipal de Belém promoverá sua destruição”. 
Suprimir os itens de nºs 5.2; 5.3 e 5.4 do ato convocatório. 
Projeto Básico (ANEXO I): 
Onde se lê no item 3.6: 
“A ideia de ter uma agência contratada garantirá, além de melhor 
atendimento às necessidades de comunicação da Prefeitura de Belém, 
um trabalho de melhor nível técnico, no qual é essencial a 
criatividade, ferramenta indispensável para obtenção da melhor 
relação custo/benefício”. 
Onde se lê no item 10.2.5: 
“Declaração de que os prazos para pagamento pela Prefeitura 
Municipal Belém dos serviços de produção, da própria agência, dos 
fornecedores e dos veículos, não serão inferiores a 30 (trinta) dias a 
partir do protocolo do requerimento do pagamento, sempre 
condicionado às exigências estabelecidas no presente Edital” 
Onde se lê no item 14.3: 
“Se o CONTRATANTE optar pela prorrogação do contrato, serão 
consignadas nos próximos exercícios, no Orçamento da Prefeitura 
Municipal de Belém, as dotações necessárias ao atendimento dos 
pagamentos previstos”. 
Onde se lê no item 17.1.1.1: 
“Raciocínio Básico: texto em que a licitante demonstrará seu 
entendimento sobre as informações apresentadas no Briefing, 
principalmente sobre o problema específico de comunicação da 
Prefeitura Municipal de Belém” 
Onde se lê no item 17.1.1.2, alínea “a”: 
“apresentará e defenderá o partido temático e o conceito que, de 
acordo com o seu raciocínio básico, devem fundamentar a proposta de 
solução do problema específico de comunicação da Prefeitura 
Municipal de Belém” 
Onde se lê no item 17.1.3.4: 
“As peças não podem referir-se a trabalhos solicitados e/ou aprovados 
pelo Prefeitura Municipal de Belém” 
Onde se lê no item 18.5.2.3: 
“Divulgada a classificação da Proposta Técnica, serão designados, em 
publicação no Diário Oficial do Município de Belém, dia e hora para 
abertura dos envelopes nº 03 contendo as Propostas Comerciais das 
Licitantes classificadas tecnicamente”. 
Onde se lê no item 20.1: 
“A Subcomissão Técnica será constituída por três membros formados 
em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma 
destas áreas, sendo que, no mínimo, 1/3 (um terço) deles não poderá 
manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto 
com a Prefeitura Municipal de Belém” 
Onde se lê no item 22.13: 
“Os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas ficarão à 
disposição das mesmas por 30 (trinta) dias contados da data de 
encerramento da licitação. Decorrido este prazo sem que sejam 
retirados, a Prefeitura Municipal de Belém promoverá sua destruição”.  
No Edital: 
Leia-se no item 11.4.5, alínea “c”:  “a capacidade de, no prazo 
estabelecido em contrato, instalar, em Macapá/AP, estrutura de 
atendimento compatível com o volume e a característica dos serviços 
a serem prestados à CONTRATANTE, representada, no mínimo, 
pelos seguintes profissionais” 
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Onde se lê no item 23.4: 
“Os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas ficarão à 
disposição das mesmas por 30 (trinta) dias contados da data de 
encerramento da licitação. Decorrido este prazo sem que sejam 
retirados, a Prefeitura Municipal de Santana/AP promoverá sua 
destruição”. 
Projeto Básico (ANEXO I): 
Leia-se  no item 3.6: 
“A ideia de ter uma agência contratada garantirá, além de melhor 
atendimento às necessidades de comunicação da Prefeitura de 
Santana/AP, um trabalho de melhor nível técnico, no qual é essencial 
a criatividade, ferramenta indispensável para obtenção da melhor 
relação custo/benefício”. 
Leia-seno item 10.2.5: 
“Declaração de que os prazos para pagamento pela Prefeitura 
Municipal Santapa/AP dos serviços de produção, da própria agência, 
dos fornecedores e dos veículos, não serão inferiores a 30 (trinta) dias 
a partir do protocolo do requerimento do pagamento, sempre 
condicionado às exigências estabelecidas no presente Edital” 
Leia-seno item 14.3: 
“Se o CONTRATANTE optar pela prorrogação do contrato, serão 
consignadas nos próximos exercícios, no Orçamento da Prefeitura 
Municipal de Santana/AP, as dotações necessárias ao atendimento dos 
pagamentos previstos”. 
Leia-seno item 17.1.1.1: 
“Raciocínio Básico: texto em que a licitante demonstrará seu 
entendimento sobre as informações apresentadas no Briefing, 
principalmente sobre o problema específico de comunicação da 
Prefeitura Municipal de Santana/AP” 
Leia-seno item 17.1.1.2, alínea “a”: 
“apresentará e defenderá o partido temático e o conceito que, de 
acordo com o seu raciocínio básico, devem fundamentar a proposta de 
solução do problema específico de comunicação da Prefeitura 
Municipal de Santana/AP” 
Leia-seno item 17.1.3.4: 
“As peças não podem referir-se a trabalhos solicitados e/ou aprovados 
pelo Prefeitura Municipal de Santana/AP” 
Leia-seno item 18.5.2.3: 
“Divulgada a classificação da Proposta Técnica, serão designados, em 
publicação no Diário Oficial do Município de Santana/AP, dia e hora 
para abertura dos envelopes nº 03 contendo as Propostas Comerciais 
das Licitantes classificadas tecnicamente”. 
Leia-seno item 20.1: 
“A Subcomissão Técnica será constituída por três membros formados 
em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma 
destas áreas, sendo que, no mínimo, 1/3 (um terço) deles não poderá 
manter nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto 
com a Prefeitura Municipal de Santana/AP” 
Leia-seno item 22.13: 
“Os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas ficarão à 
disposição das mesmas por 30 (trinta) dias contados da data de 
encerramento da licitação. Decorrido este prazo sem que sejam 
retirados, a Prefeitura Municipal de Santana/AP promoverá sua 
destruição”.  
Mantendo-se a data da sessão pública fundamentada no Art. 21, § 4º 
da Lei 8666/93. 
Data de ABERTURA: 05/04/2019 – Hora – 09h:00min. 
EDITAIS: poderão ser obtidos em mídia digital (pen-drive/CD) junto 
à Comissão Permanente de Licitação (Central de Licitações), no 
horário de 8:00 as 14;00h, de segunda a sexta-feira, sito a Av: Santana 
n° 2975, Bairro Paraíso no Município de Santana-AP. As Aberturas 
das propostas se darão no endereço acima, na Sala da CPL nos 
horários supra informados. Informações e esclarecimentos serão 
prestados pelo presidente cpl pelo E-mail: cpl_santana@hotmail.com 

 
Santana-AP, 21de fevereiro  de 2019. 

 
 

Sebastião Cléssio Alfaia da Trindade 
Presidente CPL/PMS 
Decreto 0444/2018 

 
 
 
 
 


