
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura de Dourados
Dourados – MS 

Considerando que o briefing da concorrência 002/2019 (licitação para escolha de agência de 
publicidade) não corresponde às características de “ precisão, clareza e objetividade”, 
previstas no ítem II, do artigo 6º da Lei 12.232/2010, perguntamos:

1. Antes do desafio, o briefing menciona às folhas 38, “a necessidade de uma campanha 
institucional para apontar rumos e definir estratégias, levando em conta também, a 
necessidade e de: informar sobre as ações, programas e projetos em andamento; 
divulgar e promover campanhas capazes de estimular o caráter educativo; facilitar o 
acesso da informação, em caráter institucional, aos diferentes segmentos sociais”. 
Diante da constatação de que essa afirmativa não se enquadra na proposta do desafio, 
porque fala em “informar sobre ações e programas” e a outra pede para “usar as redes 
sociais, com a máxima da preservação”, questionamos qual das duas linhas de criação 
devem ser seguidas: a primeira ou a segunda? .

A PRIMEIRA APONTA PARA A NECESSIDADE, E A OUTRA, AO DESAFIO. OU SEJA, ESPERA-SE DO 
LICITANTE A CONJUGAÇÃO DE UMA CAMPANHA INFORMATIVA/FORMATIVA, DENTRO DO QUE 
SE PROPOE O CLIENTE EM RELAÇÃO AO PÚBLICO-ALVO.

2. No desafio proposto no Briefing, entende-se que a solicitação é construir uma ação 
nas redes sociais que vise preservar a infraestrutura de serviços públicos oferecida 
pela Prefeitura douradense. É correto esse entendimento? 

PRESERVAR DOURADOS – COM TODA A REDE DE SERVIÇOS QUE AO MUNICÍPIO CABE 
OFERECER – SIGNIFICA CUIDAR DAS PESSOAS PARA SE CHEGAR AO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL.
 

3. Em caso contrário, a qual “preservação” se refere o briefing? O quê exatamente deve 
ser preservado pela campanha?   

DOURADOS.

4.  De acordo com o briefing proposto, a campanha deverá priorizar o uso de redes 
sociais e ambiente digital conectando toda a população de Dourados nas ações da 
Prefeitura Municipal, investimentos e realizações em todas as áreas, e também 
incentivar a população, desde as crianças até idosos, em fazerem  a própria parte, 
preservando a cidade e os recursos utilizados para manutenção de um município 
próspero. Esse raciocínio está correto? 

SIM.

Por considerarmos que tais colocações fogem ao princípio legal da “forma precisa, 
clara e objetiva”, esperamos receber respostas que esclareçam de forma clara, precisa 
e objetiva as nossas dúvidas.



OBJETIVO FINAL É PRIVILEGIAR O POTENCIAL CRIATIVO DO LICITANTE.
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