
 

Ofício 16858/2016-BCB/DEMAP-Circular 
Brasília, 31 de agosto de 2016. 

 

Às Licitantes da Concorrência Demap nº 86/2015 – Alterado II 
 
Assunto: Divulgação de esclarecimento do Edital de Concorrência Demap nº 86/2015 – Alte-
rado II – Processo 76398 
 
 
 

Senhoras Licitantes,   

Referimo-nos ao Edital da Concorrência Demap nº 86/2015 – Alterado II, cujo 

objeto é a prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de 

comunicação digital. 

2. Divulgamos abaixo respostas a pedidos de esclarecimento recebidos pela CPL: 

Esclarecimento nº 29: Prezada Comissão 

No edital, há orientação que as entregas previstas em briefing devem estar em 

conformidade com o Programa de Identidade Visual do Banco Central, porém 

tal programa não está anexo ao briefing.  

Aonde poderemos ter acesso ao mesmo? 

Resposta ao esclarecimento nº 29: Conforme manifestação da área técnica, não 

há, no briefing, referência direta ao Programa de Identidade Visual do Banco 

Central. As referências diretas aparecem apenas no projeto básico. Portanto, não 

será objeto de avaliação no certame a adequação das propostas das licitantes ao 

Programa. 

Esclarecimento nº 19: No item “levantamento de insumos disponíveis e 

necessários” dentro do subiquesito Diagnostico dentro de Estratégia de 

comunicação, é necessário realizar a defesa dos insumos necessários ou apenas 

lista-los? 

Resposta ao esclarecimento nº 19: Consoante com o informado pela equipe 

técnica, entende-se por “levantamento de insumos necessários” o trabalho de 

pesquisa sobre quais textos, imagens, fotografias, gráficos, infográficos, vídeos, 

etc. que já foram produzidos e estão disponíveis e que ainda precisariam, de 

acordo com a estratégia elaborada pela licitante, ser elaborados. Não é 

obrigatória a defesa de cada item. 

3. Sugerimos, por fim, que as licitantes estejam atentas ao sítio eletrônico do Banco 

Central, no endereço http://www.bcb.gov.br/adm/edital/Edital.asp?ED_ID=8526, de maneira a 

acompanhar o andamento da licitação. 

  

http://www.bcb.gov.br/adm/edital/Edital.asp?ED_ID=8526


 

 Atenciosamente, 

 

(assinado eletronicamente) 

6.002.075-X – Juliana Rebouças 

Vogal 

 

(assinado eletronicamente) 

6.131.983-X – Larissa Pelaquim 

Secretária 

 

(assinado eletronicamente) 

3.839.568-1 – Guaraci Luís Lass 

Presidente 

 


