
 

Ofício 18357/2016-BCB/DEMAP-Circular 

Brasília, 26 de setembro de 2016. 

 

Às Licitantes da Concorrência Demap nº 86/2015– Alterado II 
 

Assunto: Resultado de habilitação 

 

 

 

Senhoras Licitantes, 

Trata-se 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. Torna-se público o resultado da fase de habilitação da referida Concorrência, con-

forme publicação no Diário Oficial da União do corrente dia, à Seção 3, pág. 81. 

3. Foram consideradas habilitadas as seguintes licitantes: AD Dialeto Agência de Pu-

blicidade LTDA.; Agenciaclick Mídia Interativa SA; Casa Digital Consultoria e Marketing Digital 

LTDA.; Icomunicação Integrada EIRELI; Informe Comunicação Integrada SS LTDA.; e Rockerhe-

ads Publicidade e Marketing LTDA. A licitante Hannah Gabrielle Garcia da Rocha Lima foi inabili-

tada por descumprimento dos itens 5.1.1 e 5.2 do Anexo 2 do Edital, pela não apresentação da de-

claração de emprego de menor e da declaração de elaboração independente de proposta. A licitante 

Waldomiro Eiji Iwano – ME, por sua vez, foi inabilitada por descumprimento dos itens 3.1.4 e 3.1.5 

do Anexo 2 do Edital, pela não apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão 

Conjunta da RFB e PGFN referente a créditos tributários federais, Dívida Ativa da União e créditos 

tributários relativos às contribuições sociais. 

4. Informa-se ainda que encontra-se aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

presente data, para interposição do recurso referente à fase de habilitação, conforme preceitua o art. 

109, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/1993. As licitantes que desejarem manifestar-se devem en-

viar suas peças recursais dentro do prazo estipulado ao e-mail cpl.df@bcb.gov.br ou, alternativa-

mente, entregarem-nas em meio físico no Protocolo do Edifício-Sede do Banco Central do Brasil, 

em Brasília, localizado no Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 3, Bloco “B”, 2º Subsolo, CEP 

70.074-900. 

5. Noticia-se, por fim, que o processo encontra-se disponível para vista dos autos aos 

interessados. A obtenção de vista, se desejada, deve ser solicitada à Comissão Permanente de Lici-

tações por meio do e-mail cpl.df@bcb.gov.br. 

6. Precluso o prazo de interposição de recurso e não havendo manifestações, ou findo o 

julgamento das peças recursais caso sejam apresentadas, a Comissão Permanente de Licitações 

agendará data para a sessão de abertura dos envelopes nº 2 – Propostas Técnicas, comunicando as 

licitantes do agendamento. 
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Atenciosamente, 

(assinado eletronicamente) 

8.218.368-6 – Pedro Augusto Silva Cirotto 

Vogal alterno 

 

(assinado eletronicamente) 

6.131.983-X – Larissa Pereira Pelaquim 

Secretária 
 

(assinado eletronicamente) 

3.839.568-1 – Guaraci Luís Lass 

Presidente 


