Ano 2021.
_____________________________________________
TERMO DE RETIFICAÇÃO.
Tomada de Preços nº 004/2021.
Processo nº 1.267.
OBJETO: Contratação de agência de propaganda e/ou publicidade para prestação de serviços
de publicidade e propaganda, correspondentes ao estudo, ao planejamento, à conceituação, à
concepção, à criação, à execução interna, à intermediação e supervisão da execução externa e à
distribuição de campanhas de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, à criação e
ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, visando à expansão dos
efeitos das mensagens e das ações publicitárias e demais serviços inerentes à atividade publicitária,
destinados ao atendimento das necessidades de comunicação do Município de Anhanguera.
Considerando as necessidades de retificações no Instrumento Convocatório, fica retificado o
seguinte:
1Ao elaborar a planilha geral de custos, desconsiderar os custos internos da
agência. Desconsiderando o disposto no subitem 2.4.2.
2As veiculações em canais digitais, podem ser feitas nas redes oficiais próprias do
Município minimizando custos e simplificação das propostas. Sem emprego direto do
capital disponível ou invenção de valores por qualquer licitante. Portanto, desconsiderar
tráfego pago em qualquer canal digital para fins de campanha simulada.
3Esta comissão admite que a formula colocada em edital não atenderá os requisitos
somatórios para conclusão da nota final. Sendo assim, considerar o novo adento
publicado alterando a formula da primeira linha da tabela que constante no item
Desconto/Honorários
Percentual de desconto sobre os custos internos,
baseado na Tabela Referencial de Preços do
SINAPRO/GO, em vigência

Pontos (N)
N1 = (desconto)

Pontuação Máxima Admitida
50 pontos

4Como é costumeiro nessa modalidade de certame, as peças poderão serem
apresentadas soltas, em papel de gramatura ao critério da licitante, ajustáveis ao envelope
fornecido e em caso dos formatos mp3 ou mp4 em CD/DVD ou pen drive se atentando
aos cuidados para nenhuma identificação. (Em caso de vídeos, imagens sem
movimentos/efeitos e se for spot, permitido o uso de efeitos sonoros).
Considerando as retificações no Instrumento Convocatório, fica adiada para o dia 19/11/2021
às 09h:00min a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - Processo nº 1267/2021, mantendose o local de realização e demais disposições contidas no Instrumento original já disponibilizado
no site oficial do município de Anhanguera.
Anhanguera, 26 de outubro de 2021.
Valdilene Teixeira da Fonseca.
Comissão de Licitações de Anhanguera.
Decreto Municipal nº 036 de 12 de janeiro de 2021.
Município de Anhanguera.
(original assinado)
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