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1. DO PEDIDO 

 

1.1. Trata-se de resposta ao Pedido de Impugnação ao Edital interposto pelo SINDICATO DAS AGENCIAS DE 

PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL—SINAPRO-DF, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 

n.º 00.580.662/OOO1-88, ora Impugnante, contra Edital 001/2019 da concorrência em referência, cujo objeto 

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. 

 

2. DA ADMINISSIBILIDADE 

 

2.1. Nos termos do disposto do item 6 do Edital e art. 41 da Lei 8.666/93, é cabível, por qualquer pessoa, a 

impugnação do ato convocatório da Concorrência 001/2019. 

2.2. Desse modo, observa-se que o Impugnante encaminhou sua petição, pessoalmente, no dia 04/06/2020, e, 

considerando que a abertura da sessão pública da Conorrência 001/2019 está marcada para o dia 

16/06/2020, a presente impugnação apresenta-se tempestiva. 

 

3. DAS RAZÕES 

4. EDITAL DE LICITAÇÃO 

4.1. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA  

4.1.1. Subitens 11.3.3.4, alíneas d, f e g e 11.3.3.4.1, do Edital 

Em análise do item 11.3.3.4, alíneas “d”, fe 'g,e item 11.3.3.4.1, todos do edital, na forma em que 

se encontram redigidos, prevê a apresentação fisica do “hotsite” pelas agências para divulgação da 

campanha publicitária, desde que, esteja dentro das regras estabelecidas dispostas nos itens e alíneas 

mencionadas. 

Contudo, a resposta dada no Pedido 5 do Pedido de Esclarecimento 008, não tem o mesmo 

entendimento ao que se dispõe no edital, ao se analisar o teor da resposta, temos que: 

Pedido 5: A criação e o desenvolvimento de um Hotsite da campanha a ser apresentada na 

Proposta Técnica podem ser considerados como objeto desta Licitação? 

Esclarecimento: Não; Hotsite. é objeto de outra licitação.  

Há nítida contradição ao que preconiza o r. edital, ao afirmar que não poderá apresentar a criação 

e o desenvolvimento de "hotsite", alegando que é objeto de outra licitação. Assim sendo, se o hotsite é 

para divulgar e fomentar a campanha desenvolvida para a licitação, como encontra-se devidamente 

explicito e exigido no edital, é de se concluir que, por ser requisito e haver previsão no edital de 

licitação, a peça determinada como “hotsite” poderá ser desenvolvida e apresentada como peça da 

campanha publicitária. 

 

4.2. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 



4.2.1. Subitem 19.4, do Edital Em relação ao item 19.4 do Edital, na segunda linha, após 

“(...Jconvocará as licitantes”, acrescentar “classificadas na Proposta Técnica”, para dar 

cumprimento ao disposto no art. 11, inc. IX, da Lei n.º 12.232/10. 

4.2.2. Alínea “e” do Subitem 19.4, do Edital Em relação a alínea “e” ao item 19.4 do 

Edital, acrescentar ao final do texto, a frase “..ou que concordar em praticar os preços 

constantes da Proposta com os menores preços”.  

O acréscimo se impõe porque o tipo da Concorrência em análise é MELHOR 

TÉCNICA e a Lei n.º 8.666/93, consolidada, art. 46, 81º, inc. II, prevê a negociação de preços 

com a proponente melhor classificada na Proposta Técnica, igualmente redigido no item 15.2 do 

edital. 

4.3. CONDIÇÕES CONTRATUAIS  

4.3.1. Item 24.3, do Edital Primeiramente, há erro material na redação do item "Cada 

Contratante(...", hã somente uma contratante (SECOM/GDF), melhor reação seria "A 

Contratantef...)".  

De acordo com tal item, a SECOM/GDF “poderá rescindir, a qualquer tempo, o contrato 

que vier a ser assinado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 

assista & contratada qualguer espécie de direito, nos casos previstos na Lei nº 8.666/1993 e 

alterações posteriores, e no contrato a ser firmado entre as partes, com a exceção do que 

estabelece o artigo 79, 8 2º, da referida Lei.”  

Nesse sentido, tal medida ao sumariamente rescindir o contrato entabulado entre as 

partes pela Contratante e ao sequer não oportunizarem as Agências a serem contratadas a se 

defender é afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal 

previstos na Constituição Federal, nesse sentido, a cláusula 14.1.1 da Minuta do Contrato 

(Anexo IV) que prevê que “[...) desde que motivado o ato e assegurados o contraditório e a 

ampla defesa. ”  

Ademais, se não houver “interpelação judicial ou extrajudicial", não há como haver o 

contraditório e ampla defesa da agência contratada, já que as agências irão tomar conhecimento 

diretamente que seu contrato foi rescindido unilateralmente pela SECOM/GDF. 

4.3.2. Item 24.6, do Edital  

Ao final da terceira linha, é necessário acrescentar: “exceção feita aos contratados por 

ordem da CONTRATANTE.”, a fim de não atribuir responsabilidade por terceiros à CONTRATADA a 

que não anuiu a sua contratação. 

4.3.3. Item 24.17, do Edital 

Ao final da última linha, acrescentar: “que lhe forem afetos”, sem esta ressalva a ser contida 

expressamente no Edital, as Contratadas serão responsabilizadas por recolhimentos indevidos e omissão de 

recolhimentos de tributos cometidos, também, pelos fornecedores e veículos de comunicação. 

4.4. GARANTIA 

44.1. Item 25.1, do Edital 

Com base no item 23.1 e 3.2 do Edital, respectivamente, “As despesas com os contratos resultantes 



desta concorrência, pelos primeiros 12 (doze) meses, estão estimadas em: R$ 141.400.000,00 (cento e 

quarenta e um milhões e quatrocentos mil reais).” em que, “Para a prestação dos serviços serão 

contratadas O3 ftrês) agências de propaganda(...).”  

As 3 (três) Agências de Propaganda a serem contratadas integrarão um único contrato abrangendo 

o valor da verba estimada, conforme dispõe o item 2.4 e subitem 2.4.1, ambos da MINUTA DE CONTRATO 

(Anexo IV), portanto, tendo em vista que será pactuado um único contrato, somente uma única garantia 

deve ser recolhida sobre o valor citado. 

Como, definido no art. 56, 82º, da Lei n.º 8.666/1993, estabelece que a garantia “não excederá a 

cinco por cento do valor do contrato”. 

Se houver aplicação na integra ao dispositivo na forma em que se encontra descrito no item 25.1 

do r. edital, com a prestação de garantia por parte das 3 (três) Agências a serem contratadas recolherão ao 

total 15% (quinze por cento) de garantia sobre o valor constante do item 23.1 do Edital, afrontando o 

quanto disposto na Lei n.º 8.666/ 1993, que restringe a exigência da garantia de no máximo o total de 5% 

(cinco por cento) unicamente sobre o valor estimado do contrato a ser celebrado. 

Ademais, o percentual de 5% (cinco por cento) em si é excessivo e oneroso à muitas agências de 

propaganda que não podem arcar isoladamente com este custo, tem-se que a “divisão” entre as 3 (três) 

agências vencedoras é medida plenamente razoável e proporcional para se garantir integralmente o 

contrato avençado. 

Por fim, é necessária a revisão do item 25.1 do Edital, em que em sua redação determina que a 

garantia “correspondente a 5% (cinco por cento) da estimativa de despesas de cada contratante prevista no 

subitem 23.1” para “correspondente a 5% (cinco por cento) da estimativa de despesas do valor total do 

contrato a ser rateada igualmente pelas contratantes prevista no subitem 23.1”. 

4.5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

4.5.1. Item 28.2, do Edital 

O item cita "artigo 7º da Lei 10.520/2002", lei que 

trata sobre "pregão", não sendo aplicado à presente concorrência regida pela 

Lei nº 8.666/93 e pela Lei nº 12.232/2010. 

4.6. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

4.6.1. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.6.1.1. Subcláusula 5.1.9.1 do Anexo da Minuta do Contrato 

(Anexo IV) 

Há um erro de digitação que pode comprometer o 

entendimento do disposto no subitem 5.1.9.1, que assim dispõe: “A 

CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de 

veículos, por ordem e conta do CONTRATANTE, se previamente a identificar e 

tiver sido por ela expressamente autorizado”. 

Contudo, não é esta redação que se encontra redigida no 

art. 4º, 82º da Lei 12.232/2010, em que se tem “A agência contratada nos 

termos desta Lei só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de 

 

 



 

4.5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

4.5.1. Item 28.2, do Edital 

O item cita "artigo 7º da Lei 10.520/2002", lei que trata sobre "pregão", não sendo aplicado à 

presente concorrência regida pela Lei nº 8.666/93 e pela Lei nº 12.232/2010. 

4.6. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

4.6.1. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.6.1.1. Subcláusula 5.1.9.1 do Anexo da Minuta do Contrato (Anexo IV) 

Há um erro de digitação que pode comprometer o entendimento do disposto no subitem 5.1.9.1, 

que assim dispõe: “A CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos, 

por ordem e conta do CONTRATANTE, se previamente a identificar e tiver sido por ela expressamente 

autorizado”. 

Contudo, não é esta redação que se encontra redigida no art. 4º, 82º da Lei 12.232/2010, em que 

se tem “A agência contratada nos termos desta Lei só poderá reservar e comprar espaço ou tempo 

publicitário de veículos de divulgação, por conta e por ordem dos seus clientes, se previamente os 

identificar e tiver sido por eles expressamente autorizada.*. 

Portanto, a correta redação do item para se amoldar à legislação em comento, deve ser redigido na 

seguinte forma: “A CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço ou tempo publicitário de veículos, 

por ordem e conta do CONTRATANTE,se previamente o identificar e tiver sido por ele expressamente 

autorizada”. 

4.6.1.2. Subcláusula 5.1.23, da Minuta do Contrato (Anexo IV) 

Em relação a este subitem, ao final do texto, após “(...Jobjeto pactuado”, acrescentar o trecho “no 

que lhe for afeto”, vez que na forma que se encontra escrito, o ônus exclusivo determinado as Agências a 

serem contratadas pode acarretar em responsabilidade além da que lhe for imputada. 

4.6.1.3. Subcláusula 5.1.24, da Minuta do Contrato (Anexo IV)  

Em relação a este subitem, na última linha, após “(...serviços contratados”, acrescentar o trecho 

“por ela executados”, vez que na forma que se encontra escrito, o ônus exclusivo determinado as Agências 

a serem contratadas pode acarretar em responsabilidade além da que lhe for imputada. 

4.6.1.4. Subcláusulas 5.1.24.1, 5.1.25 e 5.1.33, inciso II da Minuta do Contrato (Anexo IV) e Subitem 

24.17.1 do Edital. 

As exigências contidas nos subitens em referência são feitas para comprovação de aptidão para 

desempenho da atividade, quando a mesma envolva capacitação técnico-profissional, tal medida não 

merece prosperar. 

A atividade econômica publicitária envolve capacidade técnico-operacional, cuja disposição legal foi 

excluída do art. 30, 81º, incisoII, alíneas “a” e “b”, pela Lei n.º 8.883/1994. 

A capacidade técnico-operacional é comprovada atualmente, mediante indicação das instalações, 

do aparelhamento e dopessoal técnico adequadose disponíveis para a realização do objeto, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica (obra Licitações e Contratos/Jurisprudência do 

TCU, 4º ed., p. 383/384). 

No entanto, a exigência de que as Agências a serem contratadas comprovem, mês a mês, o 

recolhimento dos encargos sociais sobre a folha de pagamento dos empregados, é inadequada e não tem 



pertinência em relação ao objeto do contrato, nem autorização da legislação federal sobre a matéria. 

Tal exigência é desarrazoada, até porque não há medida que obrigue as Contratadas a ter seus 
profissionais em folha de pagamento. 

A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de reconhecer que o profissional pode ser vinculado às empresas 

contratadas por meio de contrato de prestação de serviços, em procedimento licitatório, celebrado de acordo com a 

legislação civil comum, sem, necessariamente, possuir vínculo trabalhista com essas empresas, nesse sentido, a 

Legislação que prevê terceirização (Lei Federal nº 13.429/2017) e trabalho temporário (Lei Federal nº 6.019/1974), além 

da contratação por vínculo comercial ou contratual civil e/ou mesmo sem os requisitos para se preencher uma relação 

trabalhista previstas na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT. 

O subitem 24.17.1 do Edital e subitens 5.1.24.1, 5.1.25 e 5.1.33, inciso II da Minuta do Contrato (Anexo IV) 

exorbitam e extrapolam os limites legais fixados pela legislação federal para a contratação de pessoal, dentro dos quais, 

o GDF pode exercitar seu poder discricionário. 

4.6.1.5. Subcláusulas 5.1.28 e 5.1.31 da Minuta do Contrato (Anexo IV) 

A fim de delimitar a responsabilidade da Agência de Propaganda Contratada, por fato de terceiro, necessária a 

modificação do texto na última linha, após “(..) deste contrato”, incluir “ressalvados a responsabilidade de terceiros”. 

4.6.2. CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS AUTORAIS 

4.6.2.1. Subcláusula 10.1.2 da Minuta do Contrato (Anexo IV) 

No que se refere ao subitem em questão, deve-se alterar, na segunda linha ao invés de "(...) durante a vigência 

deste contrato (...)', deve ser "(...) após o término da vigência deste contrato (...)”, já que inerente a utilização da cessão 

dos direitos autorais no decorrer do contrato, ademais, os itens seguintes da cláusula tratam justamente do uso 

posterior ao término do contrato. Ainda, na última linha, eliminar "f..) ou fornecedores", vez que os direitos de terceiros 

(fornecedores) encontram-se ressalvados na subcláusula 10.1, quando dispõe “(...) ressalvados os direitos de terceiros”, 

o que significa que a utilização dos mesmos pela CONTRATANTE, será onerosa e dependerá de prévia autorização de 

prévia autorização destes para cessão/renovação da cessão patrimonial dos direitos autorais, totalmente inviável 

responsabilizar a CONTRATADA por direitos e obrigações de terceiros e eximir da exploração dos direitos pela 

CONTRATANTE sem ônus algum. 

4.6.3. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

4.6.3.1. Subcláusula 14.1.1 da Minuto do Contrato (Anexo IV) 

A cláusula 14.1.1 do Contrato, estabelece uma série de motivos que podem "ser rescindido, 

independentemente de interpelação Judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados o contraditório 

e a ampla defesa”.  

Primeiramente, se não houver "interpelação judicial ou extrajudicial", não há como haver o contraditório e 

ampla defesa das agências contratadas, já que as agências irão tomar conhecimento diretamente que seu contrato foi 

rescindido unilateralmente pela SECOM/GDF, sem a possibilidade de qualquer ato de contraditório e ampla defesa. 

No que tange ao rol preestabelecido de motivos, que constam a fim de ser rescindindo unilateralmente pela 

Contratada, do art. 78, Ia XIle XVII, como determina o art. 79, Inc. I da Lei nº 8.666/93 não prevê os casos da cláusula em 

comento, que são excessivos ao próprio poder diretivo da agência de propaganda contratada e extrapolam o seu poder 

de gestão, portanto, anteriormente à qualquer medida severamente à rescisão unilateral de um contrato 



administrativo, necessário o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a fim de se apurar o motivo para sua 

rescisão, até mesmo para se verificar se há discussão judicial e/ou administrativa sobre a suposta ilegalidade. 

A cláusula em questão "cria" hipóteses, que extrapolam a legislação de licitações, seja a Lei nº 8.666/93 ou a Lei  

nº 12.232/2010, conduta vedada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, Il da Constituição Federal de 1988, com base 

no princípio da legalidade, que determina que somente deve ser cumprido o que for devidamente expressa lei em que 

comina uma sanção administrativa. Assim, tal item deve ser eliminado da Minuta de Contrato (Anexo IV) ou revisado, a 

ser previsto somente as possibilidades de rescisão dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93,já descritas na Cláusula 

14.1 da Minuta do Contrato - Anexo IV. 

4.6.4. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.6.4.1. Cláusula 17.5 da Minuta do Contrato (Anexo IV) 

Em sede da cláusula em epígrafe, determina que “São assegurados à CONTRATANTE todos os direitos 

efaculdades previstos na Lei nº8.078, de 11.9.90 (Código de Defesa do Consumidor).”  

Contudo, se tem que os contratos administrativos, como o presente, submetem-se ao regime jurídico 

administrativo, onde o ente público coloca-se numa posição privilegiada em relação aos particulares na relação jurídica, 

e que a garantia dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor - CDC em favor da Contratante é 

“absolutamente desmedida”, uma vez que já existem vantagens jurídicas em favor da administração, além do contrato 

administrativo em tela, ser “padrão” pela administração pública, não havendo qualquer posição equânime entre as 

partes, na relação comercial e na prestação de serviços a serem executados pelas Agências de Propaganda a serem 

contratadas 

4.6.5. QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELAS AGÊNCIAS 

4.6.5.1. Briefing da Licitação - meios e recursos próprios do GDF 

Em relação ao Briefing da Licitação, em resposta ao questionamento formulado no Pedido 3 do Pedido de 

Esclarecimento 002, houve o seguinte questionamento com resposta abaixo: 

Pedido de Esclarecimento 002, 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 

Temos que, os recursos próprios de comunicação são todos os veículos que o cliente (GDF) tem para divulgação 

de publicidade, na resposta em tela, não se trouxe quais seriam esses meios detalhadamente e as limitações desses 

formatos, em que, necessariamente, não haveria que se pagar e arcar com mídia de veiculação das campanhas 

publicitárias do GDF, à exemplo o site do próprio GDF. 

Com as mídias sociais do GDF, podem ser utilizadas de forma orgânica, a publicação de um card, carrossel e 

outros nos decênios do próprio GDF, ou seja, se trata de uma mídia não paga, em que se revela essencial o 

conhecimento integral desses meio para se delinear a estratégia de mídia e relação das peças não corporificadas, à 

exemplo do item 11.3.3., alínea 'a' do edital - que determina a "apresentação pela licitante de campanha publicitária" 

com a “relação de todas as peças e ou material que julgar necessários para a execução da sua proposta de estratégia de 

comunicação publicitária.", incluindo nessa relação os recursos próprios de comunicação disponibilizados pelo Governo 

do Distrito Federal - GDF. Assim pelo teor da resposta, o Governo do Distrito Federal - GDF afirma genericamente que 

possui recursos próprios de comunicação. Neste sentido, é necessário relacionar quais são esses recursos e os formatos 



das peças que as agências devem propor para veicular em cada um deles, de forma que, dizer que todos os órgãos do 

GDF possuem sites para divulgação é muito genérico. Medida que se impõe, para fornecer meio hábil as agências a fim 

de programar os recursos próprios de comunicação do GDF, necessário, portanto, que sejam elencados os órgãos, 

meios e formatos das peças que serão utilizadas em cada site ou outros meios de recursos próprios disponíveis. 

Portanto, necessário, para se suprir a omissão do edital e do questionamento colacionado, as informações 

específicas dos formatos dos banners que podemos utilizar nos sites do GDF, além de informar se as agências podem 

propor peças para as redes sociais do GDF para publicação orgânica. 

5. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, o SINAPRO/DF requer o conhecimento e provimento da presente impugnação a fim de corrigir 

as irregularidades constantes do edital e seus anexos, com a suspensão do presente certame para adequação do edital e 

seus anexos, a fim do edital se adequar corretamente, nos moldes dos itens e cláusulas questionadas na presente 

impugnação. 

DO JULGAMENTO 

1. Cabe ressaltar que o presente Edital foi analisado incialmete pela Assessoria Juridica da Secretaria de Comunicação 

do DF (nota técnica n.º04/2019) e pela Procuradoria Geral do Distrito Federal culminando no parecer 107/2019-

PGCONS/PGDF. 

2. 4. EDITAL DE LICITAÇÃO : 4.1. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

TÉCNICA , 4.1.1. Subitens 11.3.3.4, alíneas d, f e g e 11.3.3.4.1, do Edital 

2.1. Com o objetivo de manter a integra o que é solicitado no item 11.3.3.4 do edital, iremos tornar sem efeito a 

resposta dada no pedido de esclarecimento 05/2020 de 19 de maio de 2020, matendo o exigido no referido 

item. 

3. 4.2. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, 4.2.1. Subitem 19.4, do Edital,  

3.1. Este item esta atendido no edital da Concorrência 001/2019, conforme abaixo: 
14. VALORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO  
14.1. As Propostas de Preços das licitantes classificadas no julgamento das Propostas Técnicas serão analisadas 
quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
SEGUNDA SESSÃO 
19.3  Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros nº 1 e nº 3), respecvas planilhas 
de julgamento e demais documentos elaborados pela Subcomissão Técnica, a Comissão Especial de Licitação 
convocará as licitantes, na forma do item 21 deste Edital, para participar da segunda sessão pública, com a 
seguinte pauta básica:  
... 
g) informar que o resultado do julgamento geral das Propostas Técnicas  será publicado  na forma  do  item 21  
deste  Edital,  com a  indicação dos proponentes classificados e dos desclassificados em ordem decrescente de 
pontuação, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto no art. 
109, I, ‘b’, da Lei nº 8.666/1993; 

4. 4.2.2. Alínea “e” do Subitem 19.4, do Edital 

4.1. Este item esta atendido no edital da Concorrência 001/2019, conforme abaixo: 

15.2. Serão consideradas vencedoras do julgamento final das Propostas as 3 (três) licitantes mais bem-
classificadas, no julgamento da Proposta Técnica – observado o disposto nos subitens 12.5 e 12.6 deste Edital – 
e que verem apresentado a Proposta de menor preço ou que concordarem em praticar o menor preço entre as 
Propostas de Preços apresentadas pelas licitantes classificadas. 

 

5. 4.3.1. Item 24.3, do Edital 

5.1. A solicitação feita neste item guarda consonância com a legislação e há sim um erro na grafia como tambem 



na redação do item. A referida observação pode ser corrigida sem que tenha a necessidade de paralização do 

certame, portanto iremos corrigir o texto de forma a não negar o direito a ampla defesa. Publicaremos a 

seguinte errata: 

Onde se lê: Cada contratante poderá rescindir, a qualquer tempo, o contrato que vier a ser assinado, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer espécie de 
direito, nos casos previstos na Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e no contrato a ser firmado entre as 
partes, com a exceção do que estabelece o argo 79, § 2º, da referida Lei. 
Leia-se :24.3 A Contratante poderá rescindir, a qualquer tempo, o contrato que vier a ser assinado, pelos motivos 
previstos nos artigos 77 e 78 e nas formas estabelecidas no argo 79, todos da Lei nº 8.666/1993 e alterações, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme disposto na minuta do contrato a ser 
firmado entre as partes. 
 

6. 4.3.2. Item 24.6, do Edital 
6.1. tal solicitação não cabe, já que a CONTRATANTE sempre irá solicitar a CONTRATADA, por isso esta se fazendo 

uma licitação. Portanto o ônus sobre a boa prestação de servico e responsabilidade não poderá recair sobre a 
CONTRATANTE. 

7. 4.3.3. Item 24.17, do Edital 
7.1. deve ter ocorrido um erro de interpretação por parte do impugnador, haja vista que não há referência a 

terceiros na exigência do item  24.17, mas sim no recolhimento de tributos por parte da CONTRATADA  
durante a emissão de notas fiscais pelos serviços prestados a CONTRATANTE.  
 

8. 4.4. GARANTIA,  44.1. Item 25.1, do Edital 
8.1.  Nos contratos atuais com as Agências que prestam servirços de Publicidade e Propaganda para o Governo do 

Distrito Federal, cada Agência assina um contrato individual, já que a licitação não foi separada por lote, não 
tendo a possibilidade de rateio da garantia, por não haver instrumento jurídico que abone tal prcoedimento. 

 
9. 4.5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, 4.5.1. Item 28.2, do Edital 

9.1. Este item foi incluido no presente Edital por determinação da Procuradoria Geral do DF em seu Parecer n.º 
107/2019-PGCONS/PGDF, não podendo ser alterado: 

“Parecer Jurídico 107 (22118187)         SEI 00020-
00014833/2019-00 / pg. 16 
Atualmente, na forma da Cota da Aprovação do PARECER Nº 
373/2018-PRCON/PGDF, há o posicionamento desta Casa 
Jurídica no sendo de que a vedação à parcipação em 
licitações e à contratação de parcular incurso na sanção 
prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993, Suspensão 
Temporária de parcipação em licitação pública e 
impedimento de contratar com a Administração, estende-se 
somente no âmbito da Administração do Distrito Federal. 
Contudo, no caso em concreto, a licitação é de interesse de 
todos os órgãos da Administração Direta do DF. No Item 7.2.a 
há previsão para restringir os efeitos de vedação da 
parcipação no caso de Suspensão no âmbito da 
Administração do DF. 
      Por outro lado, deve constar no edital item com texto que 
disponha sobre a vedação da parcipação na licitação de 
pessoa jurídica IMPEDIDA de licitar e contratar com o Distrito 
Federal, de que trata o art. 7º da Lei 10.520/2002 (Lei do 
Pregão), no caso do IMPEDIMENTO da lei do pregão a sua 
abrangência é em relação ao respevo ente da Federação 
sancionador, no caso o DISTRITO FEDERAL (administração 
direta e indireta). Complementar item 7.2.” 

 
10. 4.6. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO, 4.6.1. CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, 4.6.1.1., 

Subcláusula 5.1.9.1 do Anexo da Minuta do Contrato (Anexo IV) 
10.1. Não foi detectado por parte da comissão erro de digitação, o que pode ter ocorrido é que a lei fala em 

CLIENTE e no contrato falamos CONTRATANTE, é usual nos contratos administrativos. 
 



11. 4.6.1.2. Subcláusula 5.1.23, da Minuta do Contrato (Anexo IV) 
11.1. O contrato a ser assinado pelas vencedoras da Concorrência só trata de serviços realizados e notas 

fiscais emitidas pela CONTRATADA. Portanto não cabe a inclusão do termo “no que lhe for afeto”, já que a 
CONTRATANTE só solicitara serviçosa afetos a Concorrência, algo fora disso seria desvio da finalidade da 
Contratação. 
 

12. 4.6.1.3. Subcláusula 5.1.24, da Minuta do Contrato (Anexo IV) 
12.1. O contrato a ser assinado pelas vencedoras da Concorrência só trata de serviços realizados e notas 

fiscais emitidas pela CONTRATADA.  
 
13. 4.6.1.4. Subcláusulas 5.1.24.1, 5.1.25 e 5.1.33, inciso II da Minuta do Contrato (Anexo IV) e Subitem 24.17.1 do 

Edital 
13.1. Este dispositivo atende a Lei Distrital 5.087, de 25 de março de 2013. 
 

14. 4.6.1.5. Subcláusulas 5.1.28 e 5.1.31 da Minuta do Contrato, (Anexo IV) 
14.1. O ônus sobre a boa prestação de servico e cumprimento da legislação deve ser uma obrigação da 

CONTRATADA. 
 

15. 4.6.2. CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS AUTORAIS, 4.6.2.1. Subcláusula 10.1.2 da Minuta do Contrato (Anexo IV) 
15.1. O item 10.1.2. tem como objetivo garantir a CONTRANTE o uso de peças que tenham direitos autorias 

em qualquer campanha que venha a ser necessária, pois teremos três Agências CONTRATADAS, e com este 
subitem poderemos ter a oportunida de utilizar peças entre as CONTRATADAS. 
 

16. 4.6.3. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO, 4.6.3.1. Subcláusula 14.1.1 da Minuto do Contrato (Anexo IV) 
16.1. Cláusula guarda consonância com os artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93. 

 
17. 4.6.4. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS, 4.6.4.1. Cláusula 17.5 da Minuta do Contrato (Anexo IV) 

17.1. A citação a Lei 8.078/90, em nada mudará a relação contratual prevista na Lei 8.666/93 e 12.232/2010, 
mas sim aperdeiçoará o mecanismo de recebimento dos serviços prestados pelas CONTRATADAS, que de 
praxe já devem seguir os regulamentos estabelecidos para o fornecimento de seus serviços, portanto não 
acatereemos a sugestão apresentada. Citamos abaixo alguns autores que comungam com a clausula 
estabelecida no referido contrato: 

Toshio Mukai adverte, com muita propriedade, que o Código 
pode e deve ser invocado pela contratante, já que, ao contratar 
o fornecimento de bens ou serviços, coloca-se na condição de 
destinatária final e, portanto, o  manto protetor dessa lei não 
pode ser ignorado. Entretanto, ao prestar serviços públicos, 
poderá também estar na posição de fornecedor, submetendo-se 
às regras do artigo 22 e seu parágrafo único desse diploma. 
 
Entende, da mesma forma,  Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 
na sua didática obra, COMPRAS PELO REGISTRO DE PREÇOS. 
Leciona, com ênfase, que o Código de Defesa e Proteção do 
Consumidor pode ser utilizado pela Administração, sempre 
que se sentir prejudicada por fornecedor ou prestador de 
serviços. 
Todos os preceitos, que disciplinam a  alteração contratual, 
para restaurar o equilíbrio econômico – financeiro, visando 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração, têm em vista sempre 
a contratada, excepcionada a hipótese do § 5º citado.Destarte, 
têm plena aplicação, no que couber, as disposições da Lei 
8078/90. 
 
 
 
 



18. 4.6.5. QUESTIONAMENTOS FORMULADOS PELAS AGÊNCIAS, 4.6.5.1. Briefing da Licitação - meios e recursos 
próprios do GDF 
18.1. No pedido de esclarecimento n.º 026 foi informado os meio próprios de comunicação do GDF :  

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 026 Pedido 1: Quais são os veículos próprios de comunicação do GDF? 
Esclarecimento: www.secom.df.gov.br, www.facebook.com/govdf/, https://twitter.com/gov_df , 
https://www.instagram.com/gov_df , GDF whatsApp. Com relação a formatos a Administração não 
estabeleceu por se tratar apenas de peças para apresentação, não de imediata aprovação para veiculação. 
 

19. Considerando todos os fatos analisados, pela Comissão Especial de Licitação, louvando os princípios licitatórios e 
constitucionais, DECIDE que:  

20.  Preliminarmente, a presente impugnação ao Edital n.º 001/2019 foi conhecida e no mérito as argumentações e o 
pedido não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no Edital, por não haver nenhuma ilegalidade 
ou rompimento de princípio licitatório.  

21.  De modo que se entende que as transcrições acima suprem suficientemente à dúvida suscitada.  
22.  Mantenho os termos do Edital, os esclarecimentos modificatórios postados, bem como a data da Sessão Pública 

para 16 de Junho de 2020, Horário: às 09:00 horas; Local: : Auditório do DETRAN Sede, SAM Bloco B lote A ,Asa 
Norte -Brasília-DF. 

23.  É como decidimos. 
 

  
 

Brasília-DF, 09 de junho de 2020.  
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA 001/2019-SECOM-DF 


