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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 018 
 

(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: Com a finalidade de marcação das peças e layouts da campanha simulada, pedimos por gentileza que nos 
enviem a logomarca/brasão da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal (colorido) em vetor. 

Esclarecimento: Informamamos que a marca do Governo esta disponivel em nosso site: 

http://www.brasilia.df.gov.br/marcadogoverno/ 
 
Pedido 2: De acordo com o Briefing, o exercício deverá cobrir a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e seu Entorno, constituída pelo Distrito Federal (Plano Piloto mais 32 Regiões Administrativas), abrangendo 
municípios no Estado de Goiás e Minas Gerais. Como é sabido, campanhas de governos, não devem ser veiculadas em 
meios de comunicação que estejam fora dos limites territoriais da respectiva unidade da federação, no caso o Distrito 
Federal. Ocorre que, para cobertura total dos mercados do exercício teríamos de veicular a campanha na  TV, além de  
Brasília, também nas emissoras locais de  Goiânia, Luziânia, Anápolis e Montes Claros. Pergunta: Devemos nos limitar à 
cobertura do sinal das emissoras de TV de Brasília ou podemos incluir as emissoras mencionadas de fora do DF  para 
cobertura total dos municípios? 

Esclarecimento: resposta contemplada no pedido de esclarecimento 001/19 

 

Brasília-DF, 20 de maio de 2020. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

http://www.brasilia.df.gov.br/marcadogoverno/

