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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 012 
 

(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: 1) No pedido de esclarecimento 3, houve o seguinte questionamento: “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?”Em resposta a  Comissão de Licitacão respondeu: “Esclarecimento: não, mídias sociais são objeto de 
outra licitação”.Ocorre que a pergunta contempla campanhas publicitárias, a exemplo de baners de internet, que 
comercialmente podem ser veiculadas em redes sociais e não se confundem com o conteúdo das redes sociais da 
própria licitada, cujo monitoramento é objeto de outra licitação. Pergunta-se: É possível utilizar na estratégia de mídia, 
peças publicitárias a serem veiculadas na internet, inclusive em redes sociais? 

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

incluídas mídias sociais. 
 
Pedido 2: No Pedido de esclarecimento no 2 contemplamos o seguinte questionamento: 
“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?” Tendo a Comissão respondido:  “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.” (grifamos). Vê, pois, que a comissão permite 
textualmente a utilização dos meios on-line, na apresentação do Plano de Comunicação. Ocorre que no mesmo 
esclarecimento, observamos a pergunta: “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.” E a resposta da comissão limita a estratégia 
de mídia ao meio off-line, nos seguintes termos: “Esclarecimento: off-line, peças para utilização em Banners para os 
portais do Governo e blogs de audiência.” Pergunta-se, o meio on-line pode ser contemplado pelas licitantes, como 
previamente autorizado? 

Esclarecimento: Desde que seja para utilização nos sites e plataformas do Governo do DF. 

 
Brasília-DF, 20 de maio de 2020. 
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