
 

COMUNICADO  

 

Concorrência nº 01/2021 

Objeto:  Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de 

propaganda.   

 
Comunicamos que na data de ontem, 25 de julho do corrente ano, foi publicado no 
Diário Oficial da União - DOU o resultado de julgamento das propostas técnicas 
referente à Concorrência nº 01/2021, cujo objeto é a contratação de serviço de 
publicidade. 
Cabe esclarecer que se trata de um equívoco, causado por problemas apresentados no 
sistema COMPRASNET quando da tentativa dos procedimentos de adjudicação e 
homologação do certame. 
Como é de conhecimento de todos os participantes e demais interessados, os resultados 
dos julgamentos das propostas técnicas, de preços e da fase habilitatória já foram 
procedidos e constam nas atas das sessões, as quais foram assinadas e tiveram a ciência 
dos presentes nas respectivas sessões licitatórias, inclusive o resultado do certame já foi 
publicado no DOU de 04 de maio de 2022. 
Diante disso, solicitamos a todos os interessados que desconsiderem a publicação anexa 
abaixo, principalmente ao prazo recursal informado, haja vista que o presente certame 
já está na sua fase de adjudicação e homologação. 
 
 

 

Brasília, 26 de julho de 2022. 
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de Recursos Logísticos

RESULTADO DE JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 1/2021

A Comissão de Licitação torna público a todos os interessados na licitação em epígrafe o

resultado da análise da Proposta Técnica, declara pontuada e classificada para a fase seguinte do certame:

Item 1: CALIX COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, CNPJ 05.893.556/0001-78 Nota: 84,53; ESCALA

COMUNICACAO & MARKETING LTDA, CNPJ 90.771.544/0001-40 Nota: 91,10; DEBRITO PROPAGANDA

LTDA, CNPJ 00.000.424/0001-56 Nota: 94,57; FIELDS COMUNICACAO LTDA, CNPJ 03.509.498/0001-00

Nota: 80,20; L2W3 DIGITAL LTDA, CNPJ 05.244.232/0001-09 Nota: 77,73; BINDER COMUNICACAO LTDA,

CNPJ 72.190.242/0003-68 Nota: 87,54. O prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis começará a contar a partir

da publicação deste resultado no D.O.U.

ANGELINA SOUZA LEONEZ

Presidente da Comissão Especial de Licitação
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