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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 002 

(Conforme previsto no item 5 do edital de Concorrência 001/19) 

Processo nº. 04000-00000285/2019-85 

Objeto: A presente concorrência destina-se à obtenção de propostas para a contratação de 

serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente 

que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a 

execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de 

publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio 

da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou 

instituições ou de informar o público em geral e, quando couber, de promover a venda de bens 

ou serviços. 

Pedido 1: O subitem 11.3.3.3.3 apresenta o formato de peças para internet, porém sabe-se 
que a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação digital para atender as 
necessidades da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal foi objeto de outra 
concorrência. Sendo assim, pergunta-se: Podem-se incluir banners para Portais e Blogs, além 
de peças para mobile, como exemplos de peças e ou material de que trata a alínea ‘b’ do 
subitem 11.3.3?  
Esclarecimento: conforme esta previsto no edital a Agencia deverá escolher e apresentar 

como exemplos  as peças e ou material que julgar mais indicados para corporificar 

objetivamente sua proposta de solução do desafio de comunicação. Portanto as peças como 

banners para Portais e Blogs, além de peças para mobile, podem ser apresentadas como 

exemplo. 

Pedido 2: Na página 21 o edital, item 13.3, diz: “13.3. A licitante deverá elaborar Declaração na 
qual: 
a) Estabelecerá os percentuais máximos a serem pagos pelo contratante: 
a1) aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos 
direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual ao inicialmente 
ajustado; 
a2) aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, 
em relação ao valor original da cessão desses direitos, na reutilização das peças por período 
igual ao inicialmente ajustado; ...” 
 Já no ANEXO IV – Minuta de contrato, na página 55, item 10.2.1.1 e 10.2.2, diz:  “10.2.1.1. Na 
reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual a ser pago pela 
CONTRATANTE em relação ao valor original dos direitos patrimoniais de autor e conexos será 
de no máximo 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos inferiores, o 
percentual máximo será obtido pela regra de três simples." 
 “10.2.2. Na reutilização de peças por período igual ao inicialmente ajustado, o percentual em 
relação ao valor original da cessão de uso de obras consagradas incorporadas a essas peças, a 
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ser pago pela CONTRATANTE aos detentores dos direitos patrimoniais de autor e conexos 
dessas obras, será de no máximo 50% (cinquenta por cento). Para a reutilização por períodos 
inferiores, o percentual máximo será obtido pela regra de três simples.” Perguntamos: De 
acordo com as citações acima de trechos do edital, devemos elaborar a declaração do item 
13.3, subitem a1 e a2, completando que o máximo a ser cobrado na reutilização de peças em 
ambos os itens será de 50%? 
Esclarecimento: Não , nos itens 10.2.1.1 e 10.2.2 do Anexo IV, queremos dizer que o 
Governo do Distrito Federal irá pagar no maxímo 50% pela reutilização aos detentores dos 
direitos, já no caso da declaração a Agencia deverá evidar esforços para obeter o menor 
percentual a ser pago pelo Governo do Distrito Federal para a reutlização das peças, não 
ultrapassando o limite de 50%.   
 
Pedido 3: Para a campanha do Briefing da Licitação (Concorrência nº 001/2019 – SECOM) o 
interessado dispõe de Recursos Próprios de Comunicação, quais são eles e limitações de 
formatos, caso tenham. 
 Esclarecimento: Todos os Órgãos do Governo dispõem de sites próprios, para divulgação de 
suas ações. 
 
Pedido 4: Diante da resposta dada no pedido de esclarecimento 001/19 sobre 
“impulsionamentos e veiculações em mídias sociais, buscadores e Youtube”,  gostaríamos de 
saber se podemos usar de outras estratégias como Mídia Programática, criação de Websérie 
nas plataformas digitais do Governo do Distrito Federal, Banners para os portais e blogs de 
audiência, ou até mesmo peças digitais para hospedar no portal e redes sociais do Governo de 
forma orgânica (não paga). Esclarecer se a campanha que devemos propor é somente off-line 
ou se tem abertura para o digital dentro de especificações, e quais são elas. 
Esclarecimento: off-line, peças para utilização em Banners para os portais do Governo e blogs 
de audiência. 
 

Brasília-DF, 04 de março de 2020. 
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