
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete da Secretaria de Cultura e Economia Cria va

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2019

SELEÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DA MARCA “BRASÍLIA 60 ANOS”

O DISTRITO FEDERAL,  por intermédio  da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E  ECONOMIA CRIATIVA, torna
público o chamamento para seleção de profissional para elaboração da marca “Brasília 60 Anos”,  advindo do
Processo  nº  00150-00003284/2019-81,  tendo  como  base  o  art.  25,  caput,  da  Lei  nº  8.666/1993,  a  Lei
Complementar nº 934/2017, o Decreto nº 38.933/2018 e a Portaria nº 98/2018.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Edital é a escolha de profissional (pessoa sica ou pessoa jurídica) para elaboração da
marca dos 60 anos de Brasília e desenvolvimento de Manual de Iden dade Visual, obedecidas as indicações e
determinações deste Edital e de seus Anexos, que dele fazem parte integrante.

1.2 O profissional selecionado fará a marca que será u lizada na promoção e difusão das celebrações previstas
em decorrência do “BRASÍLIA 60 ANOS”, por período indeterminado e com u lização irrestrita.

1.3 O presente Edital compreenderá as seguintes fases:

a) Inscrição;

b) Habilitação;

c) Análise de por ólio e seleção das propostas de marca “Brasília 60 anos”;

d) Homologação.

2. DAS DESPESAS

2.1 A Secretaria de Cultura e Economia Cria va do Distrito Federal disponibilizará o valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil  reais)  para  a  contratação do profissional  escolhido por meio deste  Edital  de  Chamamento Público,
conforme Termo de Referência (Anexo I) e demonstra vo abaixo:

Cachês

Descrição Quan dade Valor Total

Serviço ar s co de criação cultural 01 25.000,00

3. DA INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO

3.1 Para se inscrever é preciso entregar os seguintes documentos:

3.1.1 Ficha de Inscrição devidamente assinada (Anexo II);

3.1.2 Por ólio/currículo e apresentação da proposta da Marca Comemora va, e preenchimento em mais duas
versões: 1- Colorida e 2- Preto e branco;

3.1.3 Breve Memorial descri vo sobre as intenções e referências da proposta de marca (Anexo III);

3.1.5 Declaração de não plágio (Anexo IV);

3.1.4 Termo de Cessão de Direitos Autorais (Anexo V); e

SEI/GDF - 26794151 - Edital https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

1 of 15 19/08/2019 08:52



3.1.6 Comprovante de residência, domicílio ou sede no Distrito Federal;

3.1.7  Documentação  rela va  à  habilitação  jurídica;  qualificação  técnica;  qualificação  econômico-financeira;
regularidade fiscal e trabalhista; e e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Cons tuição Federal,
conforme art. 27 da Lei nº 8.666/1993, para as inscrições de pessoas jurídicas.

3.2 As inscrições ficarão abertas no período de 19 de agosto de 2019 a 19 de setembro de 2019.

3.3 A documentação deverá ser entregue, em envelope lacrado, no Protocolo da Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Cria va do Distrito Federal – SECEC, SCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília–
DF,  CEP:70.070-200  OU no e-mail:  marcabrasilia60@gmail.com dentro  do prazo de inscrição estabelecido no
tópico 3.2 deste Edital, aos cuidados da Comissão de Seleção.

3.4 As inscrições sicas serão aceitas em horário comercial até às 18 horas e as inscrições pela internet serão
aceitas até às 23h59min, do dia 19 de setembro de 2019.

3.5 Caso a inscrição seja feita pela internet, os documentos devem ser enviados, preferencialmente, em PDF ou
PNG.

3.6 Para efeito de habilitação dos projetos inscritos, os documentos entregues serão analisados pela Comissão de
Seleção,  que irá conferir  o correto  envio e preenchimento dos Anexos e demais documentos relacionados à
proposta, bem como manifestar-se sobre a habilitação ou inabilitação do projeto.

3.7  Apenas  os  projetos  habilitados  seguirão  para  a  fase  de  análise  de  por ólio  e  avaliação  de  mérito  das
propostas.

3.8 Não poderá ser classificada a candidatura que não demonstrar per nência com o objeto deste Edital, prova
que poderá ser oferecida com a apresentação da documentação prevista no item 3.1 deste Edital.

3.9 A habilitação consis rá na análise e conferência dos documentos que constam no item 3.1, a ser realizada
pela Comissão de Seleção que deliberará pela habilitação, desde que presentes todos os documentos necessários
para avaliação e a devida assinatura da ficha de inscrição.

3.10 É assegurado o direito ao pleito das vagas a qualquer interessado que preencha as exigências estabelecidas
neste Edital, vedada a cessão ou transferência do Contrato de Prestação de Serviço, total ou parcial, bem como a
subcontratação parcial ou total do objeto.

4. DOS PARTICIPANTES

4.1 Poderão par cipar do presente Edital pessoas jurídicas e pessoas sicas residentes no Distrito Federal, cujo
ramo  de  a vidade  seja  compa vel  com  o  objeto  deste  Edital,  admi ndo-se,  inclusive,  a  par cipação  de
sociedades  coopera vas,  e  que  o  objeto  seja  executado  obrigatoriamente  pelos  cooperados,  vedando-se
qualquer intermediação ou subcontratação.

4.2 O profissional ou equipe contratada deverá criar a marca “BRASÍLIA 60 anos” e elaborar Manual de Aplicação
da Marca, conforme os termos e as especificações constantes deste Edital e de seus Anexos.

4.3 O profissional selecionado desenvolverá a marca que passará a ser de propriedade exclusiva da Secretaria de
Cultura e Economia Cria va do Distrito Federal e será u lizada na promoção e difusão das celebrações previstas
em decorrência do “BRASÍLIA 60 anos”, por período indeterminado e com u lização irrestrita.

4.4 Os par cipantes responsabilizam-se pela veracidade das informações con das nos documentos apresentados
para fins deste processo, sob as penas da lei.

5. DAS VEDAÇÕES

5.1  É vedada a par cipação de pessoa,  sica ou jurídica,  declarada inidônea para  licitar  ou  contratar com a
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como que esteja punida
com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração do Distrito Federal.

5.2  São vedados de par cipar, direta ou indiretamente, servidor do ente público interessado no certame ou
responsável pela realização do certame, como também dos membros da Comissão de Seleção, nos termos do art.
9º, III e § 4º da Lei nº 8.666/93.
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5.3 É vedada a par cipação de pessoa, sica ou jurídica, que tenha como integrante cônjuge, companheiro ou
parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de servidores efe vos
ou comissionados  da SECEC/DF ou de membros da Comissão de Seleção,  conforme o  art.  8º  do Decreto  nº
32.751/2011.

5.4  O  não  atendimento  de  qualquer  exigência  ou  condição  deste  Edital  implicará  a  desclassificação  do
proponente.

6. DA ANÁLISE DE PORTFÓLIO E PROPOSTA DE MARCA

6.1 Os candidatos que verem suas inscrições habilitadas terão seu por ólio e proposta de marca avaliados, com
base nos seguintes critérios:

Critérios Pontuação

I  -  Criação de marcas, visibilidade e circulação das  marcas  apresentadas no por ólio – 1
ponto para cada.

0 a 10 (dez)
pontos

II - Visão conceitual da marca, memorial descri vo e adequação ao objeto do Edital
0 a 15 (quinze)

pontos

III - Qualidade da proposta de marca considerando cria vidade, inovação e usabilidade em
diversas plataformas; legibilidade e elementos flexíveis. 0 a 30 (trinta)

pontos

IV – Aplicabilidade da proposta de marca em impressos (papelaria, relatórios, livros, revistas
e folheteria).

0 a 10    (dez)
pontos

V – Aplicabilidade da proposta  de marca em ações de ambiente digital  (sites  e hotsites,
desenvolvimento e aplicação para campanhas de comunicação) e reprodu bilidade da marca
em diversas mídias digitais.

0 a 25 (vinte e
cinco) pontos

VI – Aplicabilidade de marcas em mobiliários urbanos, pontos de venda - PDV (displays e
expositores,  brindes,  material  de  merchandising,  comunicação  no  PDV,  arquitetura  de
quiosques e espaços comerciais, entre outros).

0 a 10 (dez)
pontos

Pontuação máxima 100 pontos

6.2 Serão desclassificados os candidatos que ob verem nota inferior a 60 (sessenta) pontos.

6.3 A proposta da marca deverá ser inédita, não baseada em outras já existentes, sob pena de sanções civis e
aplicação de pena, conforme o disposto na Lei nº 9.279/1996, Lei nº 9.610/1998 e no art. 184 do Código Penal
Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940).

6.4  Em  caso  de  empate  considera-se  o  candidato  que  ob ver  maior  pontuação  nos  critérios  III  e  V,
respec vamente, da tabela do item 6.1.

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

7.1 As propostas serão avaliadas e selecionadas pela Comissão de Seleção, composta por membros nomeados
por Portaria de designação emi da pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria va do DF e publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal – DODF.

7.2  A  Comissão  de  Seleção  analisará  as  propostas  e  emi rá  parecer  exclusivamente  sobre  as  propostas
habilitadas, jus ficando a escolha, de acordo com os critérios de seleção estabelecidos neste Edital.

8. DOS RECURSOS

8.1  Contra  as  decisões  de  habilitação  ou  classificação  caberá  um  único  recurso  por  fase,  devidamente
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fundamentado,  no prazo de 05  (cinco)  dias  corridos,  a  contar  do  dia  subsequente  à  data  de  divulgação  do
resultado provisório do Edital, com fundamento no art. 109, inciso I, b, da Lei nº 8.666/1993, a ser entregue no
Protocolo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va do Distrito Federal – SECEC, SCN Via N2, Anexo
do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília–DF, CEP 70.070-200, em horário comercial, das 08h00 às 12h00 e de
14h00 às 18h00, OU por meio do e-mail: marcabrasilia60@gmail.com até às 23h59.

8.2 Recebido o recurso, a Comissão de Seleção, no prazo de até 5 (cinco) dias, procederá à instrução deste com os
documentos e informações necessários, procedendo ao juízo prévio de retratação, se for o caso.

8.3 Não se tratando de hipótese de retratação, a Comissão de Seleção encaminhará, se for necessário, para o
exame técnico e, na hipótese de análise jurídica, à Assessoria Jurídica e Legisla va da SECEC/DF.

8.4 O modelo para recurso segue no Anexo VI.

9. DO RESULTADO

9.1 O resultado final da seleção será homologado mediante divulgação no site da Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Cria va do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br) e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal-
DODF.

10. DA DOCUMENTAÇÃO

10.1 Após a homologação do resultado final, para a assinatura do contrato ou emissão de Nota de Empenho de
prestação de serviços, observar-se-á, no que couberem, as disposições dos ar gos 27 a 30 da Lei  Federal nº
8.666/93, devendo o convocado apresentar os seguintes documentos:

10.2 Pessoa Jurídica:

10.2.1 Cer dão Conjunta de Débitos Rela vos a Tributos Federais e à Dívida A va da União;

10.2.2 Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a – FGTS;

10.2.3 Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas;

10.2.4 Cer dão Nega va de Débitos junto ao Distrito Federal;

10.2.5 Documento do representante legal da empresa;

10.2.6 Carta de anuência, se houver;

10.2.7 Comprovante de Conta Bancária – observando o item 12.2 deste Edital;

10.2.8 Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica.

10.3 Pessoa Física:

10.3.1 Cer dão Conjunta de Débitos Rela vos a Tributos Federais e à Dívida A va da União;

10.3.2 Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas;

10.3.3 Cer dão Nega va de Débitos junto ao Distrito Federal;

10.3.4 Carta de anuência, se representante de grupo ar s co;

10.3.5 Comprovante de Conta Bancária – observando o item 12.2 deste Edital;

10.3.6 Inscrição no Cadastro de Pessoa Física.

10.4 A Secretaria de Cultura e Economia Cria va do DF deve consultar o SIGGO e o CEPIM para verificar se há
ocorrência  impedi va  em  relação  à  pessoa  sica  ou  jurídica  e  pode  reemi r  cer dões  disponíveis
eletronicamente nos casos de vencimento de sua validade.

10.5 Se no momento da assinatura do contrato ou empenho, o profissional selecionado se encontrar com algum
dos  documentos  vencidos  ou  em  situação  de  inadimplência,  será  automa camente  desclassificado,  sendo
convocada a proposta subsequente na lista de classificação até completar o total de vagas disponibilizadas neste
Edital.

11. DA CONTRAPARTIDA
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11.1 A contratação tem como condição obrigatória a apresentação, em formato de palestra, para conhecimento
da comunidade ar s ca e cultural sobre o processo de elaboração da marca desenvolvida.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 Cada profissional receberá nos termos do tópico 2 deste Edital, observados eventuais deduções e encargos
per nentes.

12.2 Os pagamentos ocorrerão exclusivamente por meio de depósito em conta corrente do Banco de Brasília S/A
– BRB, mediante a entrega de Nota Fiscal ou de Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA após a execução do
serviço, conforme art. 6º do Decreto 32.767/11.

12.3 No caso de pessoa sica, do valor bruto haverá desconto, na fonte pagadora dos seguintes tributos: Imposto
sobre a Renda Re do na Fonte - IRRF, Imposto Sobre Serviço – ISS e imposto relacionado ao Ins tuto Nacional de
Seguridade Social – INSS.

12.4  As  condições  de pagamento  serão previstas  na  Nota  de  Empenho,  considerando  as  especificidades  da
prestação do serviço ar s co, a duração e o custo previsto para este, ressaltando sempre o interesse público,
conforme as determinações da Lei Federal nº 8.666/93.

12.5 Os  pagamentos serão efetuados com recursos  da Secretaria de  Cultura e  Economia Cria va do Distrito
Federal em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a apresentação da respec va Nota Fiscal ou
do RPA. Correrão à conta dos recursos orçamentários da Unidade Orçamentária: 230101, Programa de trabalho:
13.392.6219.2803.0001, Fonte: 100, Natureza da despesa: 339039.

12.6 Havendo alguma pendência impedi va do pagamento, o prazo fluirá a par r de sua regularização por parte
da contratada.

13. DA RESCISÃO

13.1  A  inexecução  do  Contrato  de  Prestação  de  Serviço,  total  ou  parcial,  ensejará  a  sua  rescisão  e  demais
consequências previstas no termo, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006.

13.2 A rescisão poderá ser determinada, por ato unilateral, fundamentada e escrita pelo Contratante, com base
no Art. 79, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e nos casos enumerados do art. 78, incisos I a XII e XVII da Lei Federal
nº 8.666/93.

14. DAS IMPUGNAÇÕES

14.1 Até 3 (três) dias após a divulgação do Edital, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar o ato convocatório, cabendo ao Secretário de Cultura e Economia Cria va do DF, com apoio técnico
da Comissão de Seleção, decidir.

14.2 Se reconhecida a procedência das impugnações ao Edital,  a Administração procederá à sua re ficação e
republicação  exclusivamente  da  alteração,  supressão  ou  acréscimo,  ou  resposta  a  solicitação  com  ampla
divulgação até 24 horas após o protocolo da mesma, conforme estabelece o art. 18 §1º do Decreto Federal nº
5.450/2005.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va – SECEC/DF poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular
o presente edital, na forma da Lei, sem que caiba aos par cipantes qualquer direito a reembolso, indenização ou
compensação.

15.2 A qualquer tempo poderá a SECEC/DF, se necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá
proceder  a  divulgação,  reabrindo o  prazo inicialmente estabelecido,  exceto  quando  a  alteração não afetar  a
formulação das inscrições propostas.

15.3  É  facultada  à  Comissão  de  Seleção  promover,  a  qualquer  tempo,  diligência  des nada  a  esclarecer  ou
complementar a instrução de processos.

15.4 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato mo vado na instrução processual
ou pela Comissão de Seleção.
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15.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Regulamento prevalecerá o foro de Brasília - Distrito
Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.6 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção ou pelo departamento técnico e jurídico da
SECEC/DF, se for o caso.

15.7 O envio de inscrições implica a total aceitação das normas e condições deste edital.

15.8 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, sendo considerados os dias
consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

15.9 Ao ter o projeto selecionado, o ar sta autoriza a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria va do
Distrito Federal a u lizar em todas as peças de divulgação do projeto “BRASÍLIA 60 ANOS”.

15.10  O  requerimento  de  informações,  esclarecimentos  e  dúvidas  poderão  ser  solicitados  pelo  endereço
eletrônico marcabrasilia60@gmail.com ou na Subsecretaria de Economia Cria va - SUEC, localizada na Secretaria
de Estado de Cultura e Economia Cria va, SCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília–DF, CEP
70.070-200, telefone: (061) 3325-6267.

15.11 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção,
no telefone 0800-6449060.

15.12 Este Edital de Chamamento Público é composto pelos seguintes anexos:

a) Anexo I - Termo de referência;

b) Anexo II - Ficha de Inscrição;

c) Anexo III - Roteiro de elaboração de proposta e breve memorial descri vo;

d) Anexo IV – Declaração de não plágio;

e) Anexo V - Termo de Cessão de Direitos Autorais;

f) Anexo VI - Formulário de Recurso.

Brasília, 16 de agosto de 2019.

ADÃO CÂNDIDO LOPES DOS SANTOS

Secretário de Estado de Cultura e Economia Cria va

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO GERAL

1.1 Selecionar profissional para elaboração da marca dos 60 anos de Brasília, assim como o desenvolvimento do
Manual de Aplicação de Marca, obedecidas as indicações e determinações deste edital e seus Anexos, que dele
fazem parte integrante.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Democra zar o acesso à arte e a cultura;

-  Valorizar, fomentar e difundir a Economia Cria va local e seus respec vos setores de serviços como design,
so ware, artes visuais e publicidade e propaganda;

- Valorizar a iden dade cultural brasileira, por meio da difusão da cultura local e nacional;

- Dialogar com a sociedade por meio da arte;
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-  Fortalecer,  no  Distrito  Federal,  o  turismo  de  inicia vas  ar s cas  e  culturais,  em  suas  transversalidades,
garan ndo diversidade e cria vidade nas manifestações ar s cas e culturais,  revitalizando espaços públicos e
urbanos assim como a marca cultural do DF.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 Brasília é mundialmente conhecida pela sua arquitetura e cada vez mais se torna uma cidade que emana
cria vidade, arte, música, cultura, e design. Em 2017, a cidade recebeu da Unesco o tulo de Cidade Cria va do
Design, integrando assim uma renomada rede internacional de cidades com alto potencial cria vo.

3.2 A Capital Federal completa 60 anos no dia 21 de abril de 2020 e para consolidar uma data tão importante,
com  o  nome  "Brasília  60  anos",  o  projeto  visa  fomentar  e  difundir  a  importância  do  design  através  do
desenvolvimento da marca de sessenta anos de Brasília, fonte, cor e es lo próprio que reflitam a essência da
história de Brasília e dos valores que ela deseja transmi r, sendo assim um elemento chave para que marca seja
prontamente reconhecida e lembrada.

3.3 Com a iden dade visual criada, estes são os impactos posi vos que se pretende provocar:

- Reconhecimento: à medida em que a marca for divulgada, ela será cada vez mais reconhecida;

- Posicionamento: símbolos, valores, cultura, projetos ― tudo contribua para incen var e promover a cultura de
Brasília;

-  Vínculo:  do  ponto  de  vista  dos  residentes,  turistas  e  visitantes,  uma  iden dade  forte  gera  sensação  de
pertencimento e confiabilidade.

3.4 A proposição de minuta de edital de Chamamento Público para contratação de ar stas para criação da marca
"Brasília 60 anos" encontra jus fica va no Art. 49, inciso VIII da Lei Complementar nº 934, de 7 de dezembro de
2017, segundo o qual o financiamento da cultura é des nado, dentre outros segmentos ar s cos e culturais do
Distrito Federal, às criações funcionais intensivas em cultura, tais como artesanato, cultura digital, design, etc.

3.5 O Art. 13 do Decreto nº 38.933/2018 – que regulamenta o regime jurídico de fomento à cultura no Distrito
Federal, ins tuído pela Lei Complementar nº 934, de 7 de dezembro de 2017, prevê, dentre as modalidades de
fomento cultural, a contratação de serviços ar s cos de pesquisa ou criação cultural.

3.6 Por sua vez, a Portaria nº 98/2018, que dispõe sobre a modalidade de fomento de que trata o capítulo XI do
Decreto nº  38.933,  de 15 de março de 2018,  para  contratação de serviços de  natureza ar s ca ou cultural,
estabelece em seu Art. 3º que as contratações ar s cas realizadas pela Secretaria de Cultura devem ocorrer
preferencialmente por meio de chamamento público nos termos de edital, com fundamento no caput do art. 25
da Lei Nacional nº 8.666, de 1993.

3.7 Entre as estratégias adotadas para o desenvolvimento deste projeto,  destacam-se aquelas que jus ficam e
estão em consonância o Plano de Cultura do Distrito  Federal  que pretende, entre outras ações, promover a
inserção da arte e da cultura; promover a oferta con nua de bens e serviços ar s co-culturais do Distrito Federal;
ar cular  e promover a par cipação de agentes culturais  da arte urbana em eventos da cidade;  posicionar a
cultura  e  a  cria vidade  como  pilares  estratégicos  para  o  desenvolvimento  integrado;  e  fomentar  processos
cole vos de experimentação, inovação e sustentabilidade.

3.8  O  projeto,  além  de  valorizar  a  produção  cultural  local,  contribui  para  fortalecer  o  sen mento  de
pertencimento  da  comunidade  à  cidade  em  que  vive  e  beneficia  toda  a  população  do  Distrito  Federal  ao
possibilitar o fomento direto de maneira ampla, descentralizada e transversal.

4. PLANO DE AÇÃO

4.1 O planejamento e a organização do edital “Brasília 60 anos” envolve a realização de um chamamento público
direcionado a profissionais atuantes na área de criação cultural residentes no Distrito Federal para elaboração da
marca comemora va. A execução está vinculada à realização das seguintes etapas:

4.1 Elaboração do chamamento Público para a contratação de profissionais atuantes na área de criação cultural;

4.2 Inscrição;

4.3 Habilitação
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4.4 Análise de por ólio/currículo e seleção das propostas de marca Brasília 60 anos;

4.5 Homologação;

4.6 Contratação;

4.7 Fiscalização.

5. CRONOGRAMA

A vidade Dias Início Término

Inscrições 30 19/08/2019 19/09/2019

Resultado - Admissibilidade 5 19/09/2019 24/09/2019

Recursos - Admissibilidade 5 15/09/2019 30/09/2019

Análise de recurso - admissibilidade 2 01/10/2019 02/10/2019

Análise das propostas 3 03/10/2019 07/10/2019

Resultado parcial da seleção 1 08/10/2019 08/10/2019

Recursos 5 09/10/2019 14/10/2019

Análise dos recursos 3 15/10/2019 17/10/2019

Publicação do resultado final no DODF 1 18/10/2019 18/10/2019

6. ORÇAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1  A  Secretaria  de  Estado de Cultura  e  Economia Cria va  do  Distrito  Federal  disponibilizará  o  valor  de  R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a contratação do serviço de profissionais atuantes na área de criação
cultural residentes no Distrito Federal para elaboração da marca “Brasília 60 anos”.

6.2 O referido montante será distribuído conforme tabela abaixo:

Cachês

Descrição Quan dade Valor Total

Serviços de criação cultural (design) 01 25.000,00

7. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PREÇOS PRATICADOS

7.1 Sobre os serviços a serem prestados na Categoria 01 - Elaboração de Marca, como não foi realizado outro
chamamento público anterior da mesma natureza, u lizou-se como um parâmetro inicial  para a definição do
cachê, pesquisas de mercado assim como pesquisas referentes aos valores já pagos pela administração pública de
outros Estados:

a)  Associação  dos  Designers  Gráficos  do  DF:  h p://www.adegraf.org.br/wp-content/uploads/2018/12/tabela-
valores-adegraf-df.pdf
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b) Associação Brasileira de Marke ng de Dados: h p://www.abemd.org.br/diretrizes/criacao.html

SEI/GDF - 26794151 - Edital https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

9 of 15 19/08/2019 08:52



c)  Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  do  Distrito  Federal:  h p://www.codhab.df.gov.br/system
/redactor_assets/documents/134/LOGOMARCA_EDITAL_-_CPL.pdf

8. CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DO OBJETO

Critérios Pontuação
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8.1  Não  serão  aceitas  marcas  que  sejam  ou  contenham  elementos  como:  conteúdos  que  desvalorizem,
incen vem a violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento; manifestações de homofobia,
LGBTfobia, ou discriminação racial; apologia ao uso de drogas ilícitas; ou manifestações polí cas/par dárias.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1  Realizar  o  pagamento ao contratado,  pelos valores  efe vamente comprovados na execução  dos serviços
prestados nos prazos estabelecidos neste edital;

9.2 No ficar o contratado, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades encontradas nas execuções dos
serviços.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

10.1 Prestar o serviço para o qual foi selecionado, obedecendo as disposições e indicações do Edital.

10.2 Entregar, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias após a assinatura do contrato, os produtos finais do serviço
executado, que consistem em: marca comemora va “Brasília 60”, nos formatos PSD ou AI, PNG com fundo zerado
e  PDF  (alta  resolução,  até  300  dpi);  e  Manual  de  Iden dade  Visual,  ou  seja,  um  documento  técnico  com
orientações para u lização da marca criada, em formato PDF.

10.3 Responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos que vier a causar à contratante, seus bens, pessoas ou
bens de terceiros, em decorrência do descumprimento das condições aqui definidas, por falha na execução dos
serviços;

10.4  Comunicar  à  Secretaria  de  Cultura  e  Economia  Cria va  qualquer  anormalidade  que  interfira  no  bom
andamento para o fornecimento dos serviços;

10.5 Zelar pela boa e completa prestação dos serviços;

10.6 Acatar apenas as solicitações dos fornecimentos dos serviços formalmente autorizados pela Secretaria de
Cultura e Economia Cria va do Distrito Federal.

11. CONTRAPARTIDA

11.1 Como contrapar da, conforme disposto no Art. 38, do Decreto nº 38933/2018, exige-se que o contratado
realize uma apresentação, em formato de palestra, para conhecimento da comunidade ar s ca e cultural sobre o
processo de elaboração da marca desenvolvida.

11.2 O cumprimento da contrapar da será monitorado por servidor da Secretaria de Cultura e Economia Cria va
do DF, junto à etapa de fiscalização.

12. DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

12.1  A  fiscalização  da  execução  dos  serviços  prestados  serão  realizadas  por  um servidor  e/ou  comissão  de
servidores da Secretaria de Cultura e Economia Cria va do Distrito Federal, que será designada por uma portaria
publicada no DODF e cumprirá as ro nas de monitoramento com foco no cumprimento de objeto, conforme
determina o Art. 51 da Lei Complementar nº 934/2017. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Salienta-se que, se porventura alguma situação não prevista neste Termo ocorrer, todas as consequências de
sua existência serão regidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como pelas legislações
que tratam do tema. Fica desde já eleito o Fórum da cidade de Brasília, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do proponente: _________________________________________________________
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Nome da proposta: ____________________________________________________________

[  ] Preencher no caso da contratação ser por pessoa jurídica:

Nome da empresa:  ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Nome do representante: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________

E-mail:_______________________________________Tel: ____________________________

[  ] Preencher no caso da contratação ser por MEI:

Nome do representante: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data de Nascimento: _____/____/_____ CPF: _______________________________________

RG:_________________________________________________________________________

CNPJ:________________________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________________

E-mail:_______________________________________Tel: _____________________________

[   ] Preencher no caso da contratação ser por pessoa sica:

Nome completo:_______________________________________________________________

Data de Nascimento: _____/____/_____ CPF: _______________________________________

RG:__________________________________________________________________________

Número do PIS:________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________________

E-mail:_______________________________________Tel: _____________________________

Declaração:

Na qualidade de proponente do Edital nº 4/2019, declaro conhecer o inteiro teor do edital em questão e seus
anexos.  O  projeto  inscrito  é  de  minha  autoria  e  as  informações  aqui  prestadas  são  de  minha  inteira
responsabilidade. No caso de ser selecionado, cumprirei as condições estabelecidas neste Edital.

Brasília, __________________________________

_________________________________

Assinatura do proponente
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ANEXO III

ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA

BREVE MEMORIAL DESCRITIVO

A. Nome da proposta:

B. Apresentação:

C. Jus fica va:

Brasília, __________________________________

_________________________________

Assinatura do proponente

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO PLÁGIO

Nome  Completo___________________________________________________,  portador(a)  do
CPF_______________________________________  e  do  RG  _________________________,  emi do  em
____/_____/______, expedido pela________________, li e aceito as normas descritas no Edital Nº 4/2019 para
seleção da Marca Concurso da Marca do “BRASÍLIA 60 anos”. Desta forma, declaro que o material enviado não
caracteriza plágio, no todo ou em parte.
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Brasília, __________________________________

_________________________________

Assinatura do proponente

ANEXO V

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

Nome  Completo_____________________________________,  portador(a)  do
CPF_______________________________________  e  do  RG  _________________________,  emi do  em
____/_____/______, expedido pela________________, li e aceito as normas descritas no Edital Nº 4/2019, para
seleção da Marca “BRASÍLIA 60 anos”.  Desta forma, transfiro à Secretaria de Cultura e Economia Cria va do
Distrito Federal, de forma total e defini va, seja no Brasil e nos demais países os direitos de autor, seja para uso
gratuito ou comercial da marca e do Manual de Aplicação da Marca, para divulgação e reprodução do design
premiado, nos termos do edital e tendo em vista o disposto no art. 29 da Lei nº 9.610/98, bem como os diretos
autorais referentes ao material com o qual concorro.

Brasília, __________________________________

_________________________________

Assinatura do proponente

ANEXO VI

FORMULÁRIO DE RECURSO

DADOS DO PROPONENTE:

NOME DA/O CANDIDATA/O OU

INSTITUIÇÃO PROPONENTE:

CPF/CNPJ:

NOME DA PROPOSTA:

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO:
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DATA E LOCAL: ASSINATURA:

Documento assinado eletronicamente por ADÃO CANDIDO LOPES DOS SANTOS -
Matr.:242.356-1, Secretário(a) de Estado de Cultura e Economia Cria va, em 16/08/2019, às
13:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 26794151 código CRC= D602D168.
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