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Brasília/DF, 18 de novembro de 2021.   

 

 

Prezados,  

 

A IN.PACTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E DIGITAL SS, inscrita no CNPJ: 26.428.219/0001-80 vem 

por meio desta, em referência à CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – CODEPLAN,  solicitar os 

esclarecimentos abaixo: 

 

 

1. Nos quesitos “Plano de Comunicação” e “Podcast”, há limite para o número de páginas? 

 

2. Sobre a diagramação do “Plano de Comunicação”, é permitido o uso de recursos visuais 

diversos, como tabelas, imagens, colunas, gráficos, caixas ou quaisquer outros elementos visuais 

que a licitante julgue necessários? 

 

3. O subitem 13.1.1 do edital diz o seguinte: no Invólucro nº 2 deverá (ão) estar 

acondicionado(s) o(s) Plano(s) de Comunicação, Podcast, Capacidade de Atendimento, Vídeorelease 

e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação - Via Não Identificada, de que tratam o item 

16.2 a 16.6.9. Assim, perguntamos: 

- Em editais semelhantes, a Capacidade de Atendimento e os Relatos de Soluções de 

Comunicação são identificados com o nome da licitante e acondicionados apenas em um invólucro 

(Via Identificada). Ao colocar esses quesitos na Via Não Identificada, entendemos que há o risco de 

identificação das licitantes, seja pela Capacidade de Atendimento e/ou pelos Relatos de Soluções 

de Problemas de Comunicação, uma vez que, no mercado, os clientes e as agências são muito 

conhecidos. Devemos manter os quesitos Capacidade de Atendimento e os Relatos de Soluções de 

Comunicação somente na Via Identificada ou, de fato, eles devem constar também na Via Não 

Identificada? 
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4. O subitem 16.10 afirma o seguinte: VÍDEORELEASE – Via Identificada deverá constituir-se em 

cópia da via não identificada, com a identificação da empresa participante, e ser datado e assinado 

na última página e rubricado nas demais, por quem detenha poderes de representação da empresa 

participante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado. Perguntamos: a 

identificação poderá ser feita na ficha técnica do vídeorelease? 

  

 

 

 

 

______________________________________ 

in.Pacto Comunicação Corporativa e Digital SS 

CNPJ: 26.428.219/0001-80 

Vitor Pacheco da Costa Fortes 

Representante Legal 

CPF: 725.470.811-72 

RG: 1.900.515 SSP/DF 
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