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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 010 
 

(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:No Esclarecimentos 002, a CL respondeu à pergunta do pedido 1 que podem ser  apresentadas na Ideia 
Criativa peças como banners para Portais e Blogs, além de peças para mobile, a título de exemplos. Neste mesmo 
esclarecimento, no tocante  a pergunta do pedido 4, respondeu que a campanha   proposta é  “off-line,  peças para 
utilização em Banners para os portais do Governo e blogs de audiência”, o que  causou uma certa confusão, e para a 
qual perguntamos: i) Na proposta as peças digitais continuam sendo apenas como exemplos da Ideia Criativa ou 
podemos propor, ainda que não seja executada,  uma estratégia de comunicação nos meios próprios do GDF? Também 
esclarecer a menção aos blogs de audiência, na resposta do pedido 4, uma vez que os mesmos comercializam  seus 
espaços  por tabela de preços,  no que os esclarecimentos publicados  proíbem de serem incluídos na proposta? 

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

incluídas mídias sociais. 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 
 
Pedido 2: A licitante questiona se dentro do exercício do plano de mídia deve ser observada as determinações da 
Emenda à Lei Orgânica no 74 de 2014 que estabelece  no § 9º  do artigo 149 que: “As despesas com publicidade do 

Poder Legislativo e dos órgãos ou entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo  [....], destinando-se, 
no mínimo, dez por cento do seu total para contratação de veículos alternativos de comunicação comunitária impressa, 

falada, televisada e on-line sediados no Distrito Federal.” ?  

Esclarecimento: Sim, na elaboração do plano de mídia deverá ser observado o § 9º  do artigo 149, da Lei 

Orgânica do DF. 
 

 

Brasília-DF, 20 de maio de 2020. 
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