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Brasília, 12 de fevereiro de 2020. 
ESCLARECIMENTO Nº 4 
 
Referência: Concorrência Pública nº 1/2020 -     prestação de serviços de publicidade compreendendo o 
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e 
a supervisão da execução externa e a distribuição, aos veículos e demais meios de divulgação, de 
publicidade de competência da Diretoria e da Unidade de Imprensa e Comunicação do CFN. 
 
Em atenção à consulta formulada ao Conselho Federal de Nutricionistas, fazemos os seguintes 
esclarecimentos: 
 
Pergunta 1: o subitem 11.10.1 diz que: “A validação deverá ser feita em documento apartado dos 
relatos, o qual não entrará no cômputo do número de página de que trata o subitem 11.10. No 
documento de validação constará, além do ateste dos relatos, o número do contrato, o nome 
empresarial do cliente, o nome do signatário, seu cargo/função e sua assinatura”. Sendo assim, está 
correto o nosso entendimento que, caso os 3 relatos sejam de um mesmo cliente, poderá ter apenas um 
documento atestando/validando os 3 relatos? 
 
Resposta:   Sobre o subitem 11.10.1, informamos que o entendimento da empresa não está correto, 
uma vez que, mesmo que os 3 relatos sejam de um mesmo cliente o Edital prevê a validação para cada 
relato de forma a identificar uma validação para cada relato. 
 
Pergunta 2: O subitem 3.1 diz que “O valor da contratação decorrente deste Edital está estimado em 
R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), pelos primeiros 12 (doze)” meses, porem no subitem 7 diz que 
“No cálculo da alocação dos valores para a produção, veiculação, exposição e ou distribuição da 
campanha, a licitante utilizará como referencial a verba de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil 
reais)”, Sendo assim, questionamos se houve algum equívoco na verba referencial do briefing, uma vez 
que a verba de exercício de apresentação da proposta técnica é maior que a verba para a execução do 
contrato.  
 
Resposta:  Informamos que não há equivoco entre o valor contratual a ser executado e o valor 
referencial do Briefing, uma vez que no valor referencial está considerada a possibilidade de um maior 
alcance e também pelo fato do valor da proposta ser referencial, com base na possibilidade dos ajustes 
e condições de criação das empresas licitantes. 
 

    Fica mantida a abertura das propostas para o próximo dia 03/03/2018, às 9:30 (horário de Brasília-

DF). 

 
Comissão de Licitação 
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