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AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2019
Objeto: Contratação de 3 (três) agências de propaganda para prestação 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, para atender aos
órgãos da administração direta do Poder Executivo do Distrito Federal, conforme condições constantes no
Edital. Processo nº 04000-00000285/2019-85. Modalidade: Concorrência. Tipo: Melhor Técnica. Forma e
Regime de Execução: Execução Indireta sob o regime da Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010.
Recebimento e abertura das propostas: 27/03/2020 às 09h, Local: Anexo Palácio do Buriti 8º Andar sala
809. O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico: http://www.secom.df.gov.br/concorrencia-01/ ou
na Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Comunicação do Governo do Distrito
Federal, situada no 16º andar, sala 1610 do Anexo do Palácio do Buriti, Praça do Buriti, Eixo Monumental Brasília/DF, de segunda a sexta-feira, das 09h às 11:30h e das 14h às 17:30h. Para isso o interessado deverá
apresentar o comprovante de recolhimento no valor de R$ 13,00 (treze reais), realizado em qualquer
agência bancária por meio do documento de arrecadação - DAR, código 357-3, Taxa de Expediente, de
acordo com a PORTARIA Nº 116, DE 11 DE JUNHO DE 2008. As empresas ou representantes que obtiverem
o Edital via internet ou na referida Subsecretaria obrigam-se a acompanhar no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal as eventuais alterações.

Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020.
MICHEL ALVES DOS SANTOS
Presidente
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