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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 006 
 

(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: Relativo ao Edital de Licitação – Concorrência nº 001/2019-SECOM, no Briefing, item Objetivos de 
Comunicação – Geral e Específicos, consta de 1º fevereiro a 1º de março de 2020. Consultamos se o período deverá ser 
retroativo, conforme indicado no briefing. 

Esclarecimento: No novo edital publicado no dia 29 de abril de 2020, foi estabelecida uma nova data, que é: 01 

de abril a 1º de maio. Informamos que a situação de pandemia atual não deverá ser considerada para a elaboração da 
campanha. 
 

Pedido 2:  Com relação as respostas constantes nos  “Pedidos de Esclarecimento nº 001 e 002 -  Esclarecimento 2 e  4 
respectivamente”, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

  
         Com relação ao Esclarecimento 2 do Pedido de Esclarecimento 001,  cabe lembrar que as agências digitais 
não executam mídia. É prerrogativa das agências off line a execução de mídia, seja ela on ou off line. As 
agências digitais produzem conteúdo para os canais próprios. Nesse sentido pergunta-se: Não devemos 
apresentar estratégia de mídia para internet na proposta? Devemos prever somente off line? 

Esclarecimento: Sim as Agências podem apresentar estratégia de mídia para internet, desde que não sejam 

incluídas mídias sociais. 

         Com relação ao Esclarecimento 4 do Pedido de Esclarecimento 002 pergunta-se: 
O que a comissão entende por blogs de audiência?  Esses meios são de internet e pagos. Ao adotá-los na 
proposta devemos prever na estratégia de mídia, correto? 

Esclarecimento: o termo blog de audiência veio do texto próprio questionamento, mas para que não 

tenhamos duvidas todos os blogs serão aceitos, desde que tenham relação com os objetivos da campanha. A 
estratégia de mídia deverá ser a mesma adotada para os outros meios. 

2.       Referente ao item -  período de veiculação, pág. 42 pergunta-se: como o período indicado para o exercício 
de campanha  é de 1º de fevereiro a 1º de março de 2020,  devemos considerar a base de pesquisas de 
mídia,  para o planejamento, também no mesmo período? 

Esclarecimento: No novo edital publicado no dia 29 de abril de 2020, foi estabelecida uma nova data, que é: 

01 de abril a 1º de maio. Informamos que a situação de pandemia atual não deverá ser considerada para a 
elaboração da campanha. 
 
Pedido 3:  Pedido de Esclarecimento 001, Pedido 2: Podem ser sugeridos no plano de mídia veículos que, por meio de 
tabelas de preços, comercializem  impulsionamentos e veiculações em mídias sociais, buscadores e Youtube? 
Esclarecimento: Não, essas veiculações são objeto de uma outra licitação que será desencadeada pela SECOM, referente 
a midias digitais. Pedido de esclarecimento 002, 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 deforma 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.Pedido de esclarecimento 003, Pedido 2: Poderemos utilizar na estratégia de mídia, veículos de comunicação 
que não possuem preço de tabela fixo e que não atuam com tabela de preços e sim comercialização no formato de leilão 
como, por exemplo, o Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Instagram e programática? Esclarecimento: não, midia 
sociais são objeto de outra licitação. Face às respostas aos pedidos de esclarecimentos, consultamos: Considerando 
que, nos serviços prestados pelas agências digitais, os quais o GDF pretende licitar, não estão incluídos a compra de 
mídia. Essas empresas produzem conteúdos para os canais próprios do Cliente. A compra de mídia é prerrogativa das 
agências de publicidade. Sendo assim, é prática do mercado que as agências impulsionem  e veiculem em mídias sociais 
comprando espaços nos veículos conforme  citado nos Pedidos de Esclarecimento 001 – Pedido 2; Pedidos de 
Esclarecimento 002 – Pedido 4 e Pedidos de Esclarecimento 003 – Pedido 2. Consultamos  se, a Comissão de Licitação 
não deseja, mesmo, que seja apresentada estratégia de internet na proposta de mídia para a concorrência? Devemos 
nos restringir somente ao off line? E para internet,  banners para os portais do governo e blogs de audiência, conforme 
resposta ao Pedido 4 do Pedido de Esclarecimentos 002? Ainda sobre esse item,  consultamos  se podemos 
propor  blogs de audiência,  lembrando que os mesmos são pagos? 

Esclarecimento: As agências o termo poderá sim apresentar estrtégia de mídia para internet , desde que não 

sejam incluídas mídias sociais. blog de audiência veio do texto próprio questionamento, mas para que não tenhamos 
duvidas todos os blogs serão aceitos, desde que tenham relação com os objetivos da campanha. A estratégia de 
mídia deverá ser a mesma adotada para os outros meios. 
 
 

Pedido 4:  Com relação ao item 25.1 que trata da Garantia: “Será exigida de cada  licitante vencedora prestação de 
garantia, em cada contrato que vier a ser assinado e em favor do respectivo contratante, correspondente a 5% (cinco 
por cento) da estimativa de despesas de cada contratante prevista no subitem 23.1, em uma das modalidades previstas 
no artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, à escolha de cada licitante vencedora.” Consultamos se, a exemplo de outras 
licitações públicas,  a garantia poderia ser de percentual menor, considerando o princípio da igualdade de condições 
para participação no certame? 

Esclarecimento: Os percentuais de garantia exigidos foram aprovados pela Procuradoria Geral do DF e não 

podem sofrer alteração no presente edital. 
 
Pedido 5:  No briefing, Anexo I, o período estipulado para o exercício é de 01 de abril a 1 maio de 2020.Consultamos se, 
devemos considerar para o exercício o contexto atual do referido mês? 

Esclarecimento: No novo edital publicado no dia 29 de abril de 2020, foi estabelecida uma nova data, que é: 

01 de abril a 1º de maio. Informamos que a situação de pandemia atual não deverá ser considerada para a 
elaboração da campanha. 
 
 

Brasília-DF, 19 de maio de 2020. 
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