
1 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

           COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 01/2020-SECOM/DF 

 
IMPUGNAÇÃO N. 01/2020 

 
CONCORRÊNCIA N. 01/2020-SECOM/DF 

Objeto: Obtenção de propostas para a contratação de serviços de publicidade, a serem 
prestados por 01 (uma) agência de propaganda, com o objetivo de atender ao Departamento 

de Trânsito do Distrito Federal-DETRAN/DF, conforme prevê o artigo 22 do decreto nº 39.610, 
de 1º de janeiro de 2019 e Decreto 39.295/18. 

Nova Abertura: 10.07.2020 - Horário: 09:00 horas. 
Processo SEI n.º: 00055-00068095/2019-60 

(Item 6 do Edital) 
 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA EM 09.06.2020 
 

Inicialmente esclarecemos que conforme disciplina o § único do art. 38 da Lei Federal n.º 
8.666/93 a minuta de edital que deu origem ao edital de licitação referente a CONCORRÊNCIA 
N. 01/2020-SECOM/DF foi devidamente aprovada por meio do Parecer Jurídico n.º 97/2020 da 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme disciplina o § único do art. 38 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 

Em resposta a impugnação protocolada esta CEL/SECOM reproduzimos abaixo os 
questionamentos apresentados:  
(...) neste sentido à impugnação abrange o edital de licitação como um todo, fazendo remissão 
a itens componentes do Edital e seus Anexos, senão vejamos: 

1) Subitem 19.4 do edital: Em relação ao item 19.4 do edital, na segunda linha, após “(...) 
convocará as licitantes”, acrescentar “classificadas na Proposta Técnica”, para dar 
cumprimento ao disposto no art. 11, inc. IX, da Lei n.º 12.232/10. 
RESPOSTA: Sugestão aceita – item alterado no novo edital. 

2) Alínea “e” do subitem 19.4 do edital: Em relação a alínea “e” ao item 19.4 do edital, 
acrescentar ao final do texto, a frase “(...) ou que concordar em praticar os preços 
constantes da Proposta com os menores preços”. O acréscimo se impõe porque o tipo  
da Concorrência em análise é MELHOR TÉCNICA e a Lei n.º 8.666/93 consolidada, art. 
46, §1º, inci. II, prevê a negociação de preços com a proponente melhor classificada na 
Proposta Técnica, igualmente redigido no item 15.2 do edital. 
RESPOSTA: Sugestão aceita – item alterado no novo edital. 

3) Item 24.3 do edital: De acordo com tal item, o DETRAN/DF, por intermédio da 
SECOM/GDF, “poderá rescindir, a qualquer tempo, o contrato que vier a ser assinado, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 
contratada qualquer espécie de direito, nos casos previstos na Lei n.º 8.666/1993 e 
alterações posteriores, e no contrato a ser firmado entre as partes, com a exceção do 
que estabelece o artigo 79, § 79, 2º da referida Lei.” Neste sentido, tal medida ao 
sumariamente rescindir o contrato entabulado entre as partes pela Contratante e a 
sequer não oportunizar a Agência Contratada a se defender é afronta aos princípios da 
ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal previstos na Constituição 
Federal, nesse sentido, a clausula 14.1.1 da Minuta do Contrato (Anexo IV) que prevê 
que “(...) desde que motivado o ato e assegurados o contraditório e a ampla defesa.” 
Ademais, se não houver “interpelação judicial ou extrajudicial”, não há como havr o 
contraditório e ampla defesa da agência contratada, já que a agência irá tomar 
conhecimento diretamente que seu contrato foi rescindido unilateralmente pelo 
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DETRAN/DF, por intermédio da SECOM/DF, sem qualquer oportunidade de tratar sobre 
o assunto. 
RESPOSTA: A solicitação feita neste item guarda consonância com a legislação e há 
sim um erro na grafia como também na redação do item. Sugestão aceita – item alterado 
no novo edital. 

4) Item 24.6 do edital: Ao final da terceira linha, é necessário acrescentar: “Exceção feita 
aos contratados por ordem da CONTRATANTE.”, a fim de não atribuir responsabilidade 
por terceiros à CONTRATADA a que não anuiu a sua contratação.  
RESPOSTA: tal solicitação não cabe, já que a Contratante sempre irá solicitar a 
Contratada. Portanto, o ônus resultante de danos causados por culpa ou dolo dos 
empregados da Contratada, prepostos ou contratados será de responsabilidade da 
Contratada. Sugestão não aceita - item mantido. 

5) Item 24.17 do edital: Ao final da última linha, acrescentar: “que lhe forem afetos.”, sem 
esta ressalva a ser contida expressamente no Edital, a Contratada será responsabilizada 
por recolhimentos indevidos e omissão de recolhimentos indevidos e omissão de 
recolhimentos de tributos cometidos, também, pelos fornecedores e veículos de 
comunicação.  
RESPOSTA: Não existe referência a terceiros na exigência do item 24.17, mas sim no 
recolhimento de tributos por parte da Contratada durante a emissão de notas fiscais 
pelos serviços prestados a Contratante. Sugestão não aceita - item mantido. 

6) Subclaúsula 5.1.9.1 do Anexo da Minuta de Contrato (Anexo IV): Há um erro de 
digitação que pode comprometer o entendimento do disposto no subitem 5.1.9.1, que 
assim dispõe: “A CONTRATADA só poderá reservar e comprar espaço ou tempo 
publicitário de veículos, por ordem e conta do CONTRATANTE, se previamente a 
identificar e ver sido por ela expressamente autorizada”. Contudo, não é esta redação 
que se encontra redigida no art. 4º, §2º da Lei 12.232/2010, em que se tem “A agência 
contratada nos termos desta Lei só poderá reservar e comprar espaço ou tempo 
publicitário de veículos de divulgação, por conta e por ordem dos seus clientes, se 
previamente os identificar e tiver sido por eles expressamente autorizada.” Portanto, a 
correta redação do item para se amoldar à legislação em comento, deve ser redigido na 
seguinte forma: “A Contratada só poderá reservar e comprar espaço ou tempo 
publicitário de veículos, por ordem e conta do Contratante, se previamente o identificar e 
tiver sido por ele expressamente autorizada”. 
RESPOSTA: Não foi detectado por parte desta Comissão erro de digitação, o que pode 
ter ocorrido é que a Lei cita Cliente e no contrato falamos em Contratante, termo usual 
nos contratos administrativos. Sugestão não aceita - item mantido. 

7) Subclaúsula 5.1.23 do Anexo da Minuta de Contrato (Anexo IV): Em relação a este 
subitem, ao final do texto, após “(...) objeto pactuado”, acrescentar o trecho “no que lhe 
for afeto”, vez que na forma que se encontra escrito, o ônus exclusivo determinado as 
Agências Contratadas pode acarretar em responsabilidade além da que lhe for 
imputada.  
RESPOSTA: O contrato a ser assinado pela vencedora da Concorrência só trata de 
serviços realizados e notas fiscais emitidas pela Contratada. Portanto não cabe a 
inclusão do termo “no que lhe for afeto”, já que a Contratante só solicitará serviços a 
afetos a Concorrência, algo fora disso seria desvio da finalidade da Contratação. 
Sugestão não aceita - item mantido. 

8) Subclaúsula 5.1.24 do Anexo da Minuta de Contrato (Anexo IV): Em relação a este 
subitem, na última linha, após “(...) serviços contratados”, acrescentar o trecho “por ela 
executados”, vez que  na forma que se encontra escrito, o ônus exclusivo determinado 
que a Agência Contratada pode acarretar em responsabilidade além da que lhe for 
imputada. 
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RESPOSTA: O contrato a ser assinado pela vencedora da Concorrência só trata de 
serviços realizados e notas fiscais emitidas pela Contratada. Sugestão não aceita - item 
mantido. 

9) Subclaúsulas 5.1.24.1, 5.1.25, 5.1.33 do inciso II da Minuta de Contrato (Anexo IV) e 
Subitem 24.17.1 do edital: As exigências contidas nos subitens em referência são feitas 
para comprovação de aptidão para desempenho da atividade, quando a mesma envolva 
capacitação técnico-profissional, tal medida não merece prosperar. A atividade 
econômica publicitária envolve capacidade técnico-operacional, cuja disposição legal foi 
excluída do art. 30, §1º, inciso II, alíneas “a” e “b”, pela Lei n.º 8.883/1994. A capacidade 
técnico-operacional é comprovada atualmente, mediante indicação das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 
objeto, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica (obra 
Licitações e Contratos/Jurisprudência do TCU, 4ª ed. P. 383/384). No entanto, a 
existência de que a Contratada comprove, mês a mês, o recolhimento dos encargos 
sociais sobre a folha de pagamento dos empregados, é inadequada e não tem 
pertinência em relação ao objeto do contrato, nem autorização da legislação federal 
sobre a matéria. Tal exigência é desarrazoada, até porque não há medida que obrigue a 
Contratada a te seus profissionais em folha de pagamento. A jurisprudência do TCU é 
pacifica no sentido de reconhecer que o profissional pode ser vinculado às empresas 
Contratadas por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a 
legislação civil comum, sem, necessariamente, possuir vínculo trabalhista com estas 
empresas, nesse sentido, a Legislação que prevê terceirização (Lei Federal n.º 
13.429/2017) e trabalho temporário (Lei Federal n.º 6.019/1974), além da contratação 
por vínculo comercial ou contratual civil e/ou mesmo sem os requisitos para s preencher 
uma relação trabalhista previstas na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT. O Subitem 
24.17.1 do edital e subitens 5.1.24.1, 5.1.25 e 5.1.33, inciso II da Minuta do Contrato 
(Anexo IV) exorbitam e extrapolam os limites legais fixados pela legislação federal para 
a contratação de pessoal, dentro dos quais, o GDF pode exercitar seu poder 
discricionário. 
RESPOSTA: Estes dispositivos atendem ao que dispõe a Lei Distrital n.º 5.087, de 25 de 
março de 2013. 

10) Subclaúsulas 5.1.28 e 5.1.31 da Minuta do Contrato (Anexo IV): A fim de elimiar a 
responsabilidade Agência de Propaganda Contratada, por fato de terceiro, necessária a 
modificação do texto na última linha, após “(...) deste contrato”, incluir “ressalvados a 
responsabilidade de terceiros”. 
RESPOSTA: O ônus sobre a boa prestação dos serviços e cumprimento da legislação 
será também uma obrigação da Contratada. Sugestão não aceita - item mantido. 

11) Subclaúsula 10.0.3 da Minuta do Contrato (Anexo IV): No que se refere ao subitem em 
questão, deve-se alterar, na segunda linha ao invés de “(...) durante a vigência deste 
contrato (...), dever ser “(...) após o termino da vigência deste contrato (...)”, já que 
inerente a utilização da cessão dos direitos autorais no decorrer do contrato, ademais, 
os itens seguintes da subclausula tratam justamente do uso posterior ao término do 
contrato. Ainda, na última linha, eliminar “(...) ou fornecedores”, vez que os direitos de 
terceiros (fornecedores) encontram-se ressalvados na subclausula 10.0.1, quando 
dispõe “(...) ressalvados os direitos de terceiros”, o que significa que a utilização dos 
mesmos pela Contratante , será onerosa  e dependerá  de prévia autorização de prévia 
autorização destes para cessão/renovação da cessão patrimonial dos direitos autorais, 
totalmente inviável responsabilizar a Contratada por direitos e obrigações de terceiros e 
eximir da exploração dos direitos pela Contratante sem qualquer ônus por 
responsabilidade à título de direitos autorais.  
RESPOSTA: O item 10.0.3 tem como objetivo garantir ao Contratante o uso de peças 
que tenham direitos autorias em qualquer campanha que venha a ser necessária. 
Sugestão não aceita - item mantido. 
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12) Subclaúsula 14.1.1 da Minuta do Contrato (Anexo IV): A subclausula 14.1.1 do 
Contrato, estabelece uma série de motivos que podem “ser rescindido, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e 
assegurados o contraditório e a ampla defesa.” Primeiramente, se houver “interpelação 
judicial ou extrajudicial, não há como haver o contraditório e ampla defesa da agência 
contratada, já que a agência irá tomar conhecimento diretamente que seu contrato foi 
rescindido unilateralmente pelo DETRAN/DF, sem a possibilidade de qualquer ato de 
contraditório e ampla defesa. No que tange ao rol preestabelecido de motivos do art. 78, 
I a XII e XVII, que constam a fim de ser rescindido unilateralmente pela Contratada, 
como determina o art. 79, inc. I da Lei n.º 8.666/93 não prevê os casos da clausula em 
comento, que são excessivos  ao próprio poder diretivo da agencia de propaganda e 
extrapolam o seu poder de gestão, portanto, anteriormente a qualquer medida  
severamente a rescisão unilateral de um contrato administrativo, necessário o devido 
processo legal, contraditório  e ampla defesa , a fim de se apurar o motivo para sua 
rescisão, até mesmo para se verificar se há discussão judicial e/ou  administrativa sobre 
a suporte ilegalidade. A clausula em questão “cria” hipóteses, que extrapolam a 
legislação de Licitações, seja a Lei n.º 8.666/93 ou a Lei n.º 8.666/93 ou a Lei n.º 
12.232/2010, conduta vedada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, II da 
Constituição Federal de 1988, com base no princípio da legalidade, que determina que 
somente deve ser cumprido o que for devidamente expressa lei em que comina uma 
sanção administrativa. Assim, tal item deve ser eliminado da Minuta de Contrato (Anexo 
IV) ou reescrito a ser previsto somente as possibilidades de rescisão dos artigos 77, 78, 
e 79 da Lei n.º 8.666/93, já descritas na clausula 14.1. 
RESPOSTA: Cláusula 14.1.1 guarda consonância com os artigos 77, 78 e 79 da Lei n.º 
8.666/93. Sugestão não aceita - item mantido. 

13) Subclaúsula 17.5 da Minuta do Contrato (Anexo IV): Em sede da clausula em epigrafe, 
determina que “São assegurados à Contratante todos os direitos e faculdades previstos 
na Lei n.º 8.078, de 11.9.90 (Código de Defesa do Consumidor).” Contudo, se tem que 
os contratos administrativos, como o presente, submetem-se ao regime jurídico 
administrativo, onde o ente público coloca-se numa posição privilegiada em relação aos 
particulares na relação jurídica, e que a garantia dos direitos previstos no Código de 
Defesa do Consumidor-CDC em favor da Contratante é absolutamente incabível, uma 
vez que já existem vantagens jurídicas em favor da administração publica-GDF, além do 
contrato administrativo em rela, ser “padrão” pela administração publica, não havendo 
qualquer posição equânime entre as partes, na relação comercial e na prestação de 
serviços a ser executado pela Agência de Propaganda Contratada.  
RESPOSTA: A citação a Lei n.º 8.078/90 (Código de defesa do Consumidor), em nada 
mudará a relação contratual prevista na Lei 8.666/93 e 12.232/2010, mas sim 
aperfeiçoará o mecanismo de recebimento dos serviços prestados pela Contratada, que 
de praxe já devem seguir os regulamentos estabelecidos para o fornecimento de seus 
serviços. Para melhor entendimento, citamos alguns autores: a. Toshio Mukai, “... 
adverte, com muita propriedade, que o Código pode e deve ser invocado pela 
contratante, já que, ao contratar o fornecimento de bens ou serviços, coloca-se na 
condição de destinatária final e, portanto, o manto protetor dessa lei não pode ser 
ignorado. Entretanto, ao prestar serviços públicos, poderá também estar na posição de 
fornecedor, submetendo-se às regras do artigo 22 e seu parágrafo único desse diploma”. 
b.Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, “... na sua didática obra, COMPRAS PELO 
REGISTRO DE PREÇOS. Leciona, com ênfase, que o Código de Defesa e Proteção do 
Consumidor pode ser utilizado pela Administração, sempre que se sentir prejudicada por 
fornecedor ou prestador de serviços. Todos os preceitos, que disciplinam a alteração 
contratual, para restaurar o equilíbrio econômico – financeiro, visando restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração, têm em vista sempre a 



5 
 

contratada, excepcionada a hipótese do § 5º citado. Destarte, têm plena aplicação, no 
que couber, as disposições da Lei 8.078/90. Sugestão não aceita - item mantido 

Portanto, esta CEL/SECOM/DF entende que os licitantes deverão atender o instrumento 
convocatório, lei interna da licitação, que contém os dados e informações necessárias para os 
licitantes apresentarem propostas que atendam ao Interesse da Administração. Ressalte-se 
que o edital visou assegurar iguais oportunidades a todos os interessados visando a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a celebração de contrato, desde que atendidas as disposições 
do ato convocatório. Com isso, restam atendido os princípios encartados no art. 3º da Lei 
8.666/93, sendo que o princípio da isonomia é avaliado e aplicado à luz das situações 
concretas e das necessidades da Administração.  
Informamos que a data de abertura da Concorrência n.º 01/2020-SECOM/DF foi adiada para 
o dia 10/07/2020 às 09:00 horas e o novo Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico: 
http://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-Detran/ ou na Subsecretaria de Administração 
Geral da Secretaria de Estado de Comunicação do Governo do Distrito Federal.  

Brasília, 17 de junho de 2020. 
Comissão Especial de Licitação-CEL-SECOM/DF 

 


