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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 005 
 

(Conforme previsto no item 5 do edital de Concorrência 001/20) 

Processo nº. 00055-00068095/2019-60 

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 briefing o período descrito para o planejamento de comunicação é de janeiro a dezembro de 2020.  
No entanto, gostaríamos de questionar se devemos considerar esse período de um ano no sentido figurativo, apenas 
como exercício criativo ou se devemos considerar os meses vigentes, de julho a dezembro de 2020, considerando a 
estratégia de comunicação a partir da data de entrega das propostas técnicas?  
 

Esclarecimento: Os temas abordados no briefing serão executados durante o ano, ficando a cargo da agência 

como abordar os temas durante o periodo de um ano. 
 
Pedido 1: No briefing, as praças determinadas para o planejamento de comunicação são todo o distrito federal e seu 
entorno. Contudo, a LEI Nº 6.296, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975, art. 1º, determina que a jurisdição do Detran-DF é 
somente no território do Distrito Federal.Com isso, gostaríamos de questionar quais são as regiões que devemos 
considerar no plano de comunicação? Somente o Distrito Federal (Brasília e suas respectivas regiões administrativas)? 
Ou devemos considerar também a comunicação para as cidades do Estado de Goiás mais próximas do DF, como, por 
exemplo, Valparaíso, Águas Lindas, Cidade Ocidental, Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto? 

Esclarecimento: devemos considerar como entorno as mais próximas do DF como Valparaíso, Águas Lindas, 

Cidade Ocidental, Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás, Formosa e Luziânia, já que parte dos 
veículos destas regiões são emplacados e trafegam diariamente pelo DF. 

Brasília-DF, 22 de maio de 2020. 
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