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AVISO SESSÃO PÚBLICA nº 01/2014 21 de maio de 2014 
 
 

Contrato nº 27/2011 - Serviços de Publicidade 
 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – SLA Propaganda LTDA. 
 
 
Atendendo ao que dispõe o § 2

o
, Art. 14, da Lei 12.232/2010, vimos informar local e data de 

abertura dos envelopes referentes aos orçamentos do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s): 
 
 
 
 

CAMPANHA OBJETO 

Programa Brasil Sem 
Miséria 

Criação e sistematização do Acervo de Documentação Fotográfica do 
MDS, com o objetivo de subsidiar a comunicação de iniciativas, 
programas e políticas do ministério. As imagens resultantes das 
captações serão utilizadas em campanhas de utilidade pública e outros 
materiais informativos. 
 
A Documentação Fotográfica com a manutenção do acervo de 
imagens atualizado é fundamental para que a comunicação do 
conjunto de ações desempenhadas pelo ministério para o cidadão seja 
completa e retrate a realidade dos programas, políticas e iniciativas do 
órgão. 
 
A captação das imagens deve ser resultado de uma ação planejada 
sob orientação das áreas técnicas e da Assessoria de Comunicação 
Social do MDS e executada por fotógrafo profissional, de comprovada 
experiência.  
 
O acervo produzido deve conter no mínimo três mil fotografias, 
cobrindo municípios onde haja exemplos notáveis da melhoria 
alcançada com os programas e benefícios oferecidos pelo MDS, a 
serem indicados pela Ascom/MDS dentro da relação de estados 
mencionada acima.  
 
A empresa contratada assinará contrato de cessão total de direitos 
autorais das fotografias ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 
 
As fotos devem ser entregues em alta resolução, com informações e 
tags que a descrevam, como: local, data, assunto, personagem e 
outros dados importantes para sua identificação. 
 
As fotos de personagens devem ser acompanhadas obrigatoriamente 
por documento de cessão de uso de direito de imagem, assinado pelos 
fotografados, sem a limitação de prazo de vencimento. 
 
A produção das fotografias deve ser realizada ao longo de sete meses 
após a assinatura do contrato.  
 
O orçamento apresentado deverá incluir custos com passagens 



aéreas, hospedagem e refeições e demais despesas incorridas 
durante a produção das imagens, em todo o território nacional.  
 
Programas e atividades a serem cobertos em todo o território nacional: 
•Bolsa Família + Busca Ativa 
•Cadastro Único 
•Programa Cisternas (integrante do programa Água para Todos) 
•Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)  
•PRONATEC/Brasil sem Miséria 
•Assistência Social (Acessuas/ CapacitaSuas / BPC)  
•CRAS e CREAS e centros POP (atendimento, personagens, estrutura, 
fachada, recursos humanos, etc) 
•CRESCER 
•Bolsa Verde 
•Mulheres Mil 
•Comunidades quilombolas, povos indígenas, população ribeirinha, 
moradores de rua  
•PETI 
 
Estados onde serão captadas as imagens: 
Minas Gerais – pelo menos 1 município 
Rio de Janeiro – capital e, pelo menos, mais 3 municípios 
São Paulo – capital e, pelo menos, mais 10 municípios 
Alagoas – pelo menos 3 municípios 
Bahia – capital e, pelo menos, mais 10 municípios 
Ceará – pelo menos 3 municípios 
Maranhão – pelo menos 4 municípios 
Paraíba – capital e, pelo menos, mais 2 municípios 
Pernambuco – pelo menos 2 municípios 
Piauí – pelo menos 3 municípios 
Rio Grande do Norte – pelo menos 3 municípios 
Sergipe – pelo menos 4 municípios 
Acre – pelo menos 1 município 
Amazonas – pelo menos 2 municípios 
Pará – pelo menos 4 municípios 
Tocantins – pelo menos 2 municípios 
Paraná – pelo menos 1 município 
Rio Grande do Sul – capital e, pelo menos, mais 1 município 
Santa Catarina – capital e, pelo menos, mais 1 município 
Goiás – capital e, pelo menos, mais 1 município 
Mato Grosso – pelo menos 1 município 
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