
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2017  PROCESSO N.º 3737-01.00/16-5 
 
OBJETO: Contratação de agência especializada para prestação de serviços de publicidade, 

realizados integradamente, com abrangência estadual, para a Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos. 

 

1 – A Comissão de Licitações esclarece aos interessados o que segue no tocante ao Edital: 
 
1.1 – No subitem 12.1 do Edital da Concorrência em trato, onde se lê “(...) a Comissão de 

Licitações (CL) procederá à abertura dos ENVELOPES N.º 1, N.º 2, N.º 3 e N.º 4, devidamente 

fechados e indevassáveis.”, entenda-se: “a Comissão de Licitações (CL) procederá ao recebimento 

dos ENVELOPES N.º 1, N.º 2, N.º 3 e N.º 4, devidamente fechados e indevassáveis.”. Isso porque, 

consoante o disposto no subitem 12.7, na sessão de abertura desta licitação somente serão abertos os 

envelopes de n.º 1 (via não identificada da proposta técnica) e de n.º 3 (demais informações da 

proposta técnica). Tratou-se, portanto, de um equívoco de redação, ora esclarecido. 

 

1.2 – Os subitens 9.3 e 9.4 do Edital em questão contêm idêntica redação, qual seja: “Não serão 

aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos requeridos no 

presente Edital e seus Anexos.”. Tratou-se, por evidente, de um mero lapso, visto que os referidos 

subitens (sequenciais) trazem a mesma informação. De todo modo, não há prejuízo de qualquer 

natureza gerado em decorrência dessa informação em duplicidade. 

 
2 – De outra parte, a Comissão de Licitações informa aos interessados o que segue no que 
importa ao local de realização da sessão de abertura do certame: 
 
2.1 – Devido a um imprevisto ocorrido após a publicação da sessão de abertura da Concorrência n.º 

01/2017 do Poder Legislativo do Estado do RS, comunicamos que a destacada sessão de abertura, 

originalmente agendada para o dia 07 de março de 2017, às 10h30min, na Sala de Licitações – 2º 

andar do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, nº 101, Centro Histórico, 

Porto Alegre/RS) terá o local de sua realização modificado.  

 

Assim, registramos, a seguir, o novo local de realização da sessão de abertura da Concorrência 
em tela, restando mantidos a data e o horário originalmente informados: 
 
DATA E HORA DA SESSÃO DE ABERTURA DO CERTAME: 07 de março de 2017, às 

10h30min. 

 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA: Sala João Neves da Fontoura - 
Plenarinho, situada no 3º andar do Palácio Farroupilha (Praça Marechal Deodoro, 101, Porto 
Alegre/RS). 
 

DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES Nº 1, 2 E 3 (PROPOSTA TÉCNICA) E 
Nº 4 (PROPOSTA DE PREÇOS): dia 07 de março de 2017, até as 10 horas (após este horário não 

serão mais recebidos os envelopes). 

Todas as informações pertinentes a essa licitação estão disponíveis aos interessados no seguinte 

endereço eletrônico: http://www.al.rs.gov.br/compras. Além disso, quaisquer dúvidas podem ser 

dirimidas junto à Comissão de Licitações - sala da Central de Compras e Contratos/DCAP (situada 

no 2º andar do Prédio Anexo do Palácio Farroupilha), das 8h30min às 18h30min, dos dias de 



expediente. 

 

Em 02-03-2017. 

Ricardo Germano Steno, 

Presidente da Comissão de Licitações – Diretor do DCAP/AL-RS 

 


