PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS N. 17/2019
CONCORRÊNCIA N. 02/2019-SECOM/DF
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação digital para atender
as necessidades da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal e dos Órgãos da
Administração Direta do Governo do Distrito Federal.
Abertura: 28.08.2019 – Horário: 09:00 horas.
Processo SEI n.º: 04000-00000184/2019-12
(Item 6 do Edital)
Prezados, O questionamento a seguir tomará com base alguns pontos do briefing, a saber:
Considerando que: - O briefing coloca como desafio do exercício criativo a tarefa de
"transformar o SOS-DF em uma ferramenta para o Governo do Distrito Federal e divulga-la
para que a população interaja e faça parte do Programa diretamente."; - O briefing informa que
todas as ações do SOS-DF realizadas podem ser consultadas no site da Agência Brasília, com
a atualização diária, mas no entanto, a última atualização é do dia 23 de março. - Como é de
conhecimento, nos últimos meses, o GDF passou a trabalhar no programa GDF Presente.
Inclusive, segundo notícia publicada na página da Secretaria Executiva das Cidades, no dia 16
de maio, Consta que "teve início na segunda-feira (13), o programa GDF Presente, que chega
após o SOS-DF para trazer ainda maior agilidade às questões básicas de infraestrutura, como
tapa-buraco, retirada de entulhos e limpeza de ruas". Ainda, no último dia 12 de junho, a página
da Agência Brasília noticiou que o vice-governador Paco Britto recebeu documento que
oficializava o encerramento do Plano SOS-DF: "O vice-governador Paco Britto recebeu, na
manhã desta quarta-feira (12), o balanço do Plano SOS DF das mãos do secretário titular do
Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal
(CPPGG/DF), José Humberto Pires, durante a 4ª reunião da pasta. Com isso, foi formalizado o
encerramento do programa em todas as áreas do Distrito Federal".
PERGUNTA 1: Assim, nosso questionamento é se o objeto do exercício criativo se mantém o
programa SOS-DF ou se passaria a ser o programa GDF Presente.
RESPOSTA 1: Manter programa SOS-DF.
Brasília, 20 de agosto de 2019.
Comissão Especial de Licitação-CEL/SECOM/DF
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