
Serviço Público Federal

Ministério da Educação

» Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

    

Campo Grande, 03 de dezembro de 2018.

Da: Subcomissão Técnica de julgamento das propostas do Edital de Concorrência n. 001/2018,

Processo n. 23104.028736/2018-l7

Para: Comissão Permanente de Licitação (CPEL)

Assunto: Resposta ao Despacho 0912534 - Manifestação acerca de Impugnação apresentada

pela empresa Think Service e a Contrarrazão formulada pela TIS Service

DESPACHO

Prezado Presidente,

Atendendo à solicitação da Coordenadoria de Gestão de Materiais (CGM) da Pró—Reitoria

de Administração (PROADI) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de

reanálise do recurso e contrarrazões apresentados à Comissão Permanente de Licitação (CPEL),

referentes ao Edital, de Concorrência n. 001/2018, Processo n. 23104.028736/2018-17, a

Subcomissão Técnica de julgamento das propostas apresenta a seguinte manifestação:

Entendendo que a Cemissão Permanente de Licitação (CPEL) e, ainda, os representantes

das licitantes, haviam feito na primeira sessão pública do processo licitatório (à qual nenhum

membro da Subcomissão Técnica compareceu, conforme assumido na assinatura do Termo de

Responsabilidade e também conforme o subitem 20.1.3 do Edital), um exame prévio do material

apresentado por todas as licitantes nos Planos de Comunicação Publicitária — Via não

identificada, para verificação de ocorrência(s) que pudesse(m) possibilitar, inequivocamente, a

identificação da autoria dos Planos (conforme disposto no subitem 20.222 do Edital), a

Subcomissão Técnica analisou todo o material recebido no que tange ao conteúdo, com base em

conhecimentos oriundos dos campos da Comunicação, da Publicidade e do Marketing.

Por verificar elementos técnicos muito explicitamente em desconformidade com as

orientações do Edital quanto ao uso de caps lock e entrelinhamento, a Subcomissão Técnica
- a

"“ v ,:
“º“ ”J! af- . " \_ ª , ,I_ ' 7' ;, ? :; ,.. A ...

J&x.kcfªã'ºfgyíãj ”gigª“ if jºiª/'ª &:ch   

 

É“ ãeífâíê Hum-f

WªWww
_,

. .Q QMAÚMÍ > 1

~ Irªmaiª-s?
ª“?! - 182m m

  
 



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
procedeu a desclassificação dos Planos de Comunicação Publicitária -— Via não identificada B e

E. Desclassificou, ainda, o Plano de Comunicação Publicitária — Via não identificada A no qual,

conforme a interpretação da Subcomissão Técnica, a licitante indicava precificação em

desconformidade com o Edital.

Diante dos apontamentos feitos pela empresa THINK Service Design no recurso

interposto e também dos apontamentos feitos pela empresa TIS —— Publicidade e Propaganda

Ltda. como contrarrazões, a Subcomissão Técnica de julgamento das propostas do Edital de

Concorrência n. 001/2018, Processo n. 23104.028736/2018-17, compreende que:

l) A palavra “PASSE” em caps lock utilizada pela empresa TIS —— Publicidade e

Propaganda Ltda. na página número 2, linha 38, de seu Plano de Comunicação

Publicitária —- Via não identificada constitui de fato uma citação literal do Briefing, e,

ainda, constitui uma sigla. Em nenhum item ou subitem do Edital ficou estabelecido

que as siglas não poderiam estar em caixa alta, e, além disso, a citação literal do

trecho do Briefing, com o uso das aspas justifica seu uso, não correspondendo a

desacordo com a orientação contida na alínea “d” do subitem 10.4 do Edital;

2) No Edital, a especificação de formatação para as planilhas, tabelas e gráficos abordou

apenas a utilização de numeração da fonte Arial que os licitantes julgassem mais

adequadas para sua apresentação (subitem 10.2.1), não ficando estabelecidas

orientações quanto ao uso de caps lock, entrelinhamento ou demais elementos. As

licitantes fizeram a apresentação de sua Estratégia de Mídia da maneira que julgaram

pertinente, resultando em planilhas, tabelas e gráficos muito distintos entre si,

incluindo uma proposta com gráfico em colunas e outra com gráfico em formato de

pizza. Assim, os apontamentos de que haveria possibilidade de identificação das

licitantes por conta da utilização de preenchimento e caps lock (pela empresa TIS ——

Publicidade e Propaganda Ltda.) ou mesmo de cores (pela empresa Ok Comunicação)

nas tabelas, planilhas e gráficos não se sustenta;

3) No que diz respeito a numeração das páginas, o Edital aponta no subitem 10.4 alínea

66 93g que no Plano de Comunicação Publicitária —— Via não identificada que a proposta

deverá ser a resentada “com texto em fonte “arial”, tamanho 12 entos” e na alínea
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“h” “com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior

direito;”. Compreende-se que as orientações compõem a formatação geral do Plano

de Comunicação Publicitária — Via. não identificada, mas a orientação contida na

alínea “g” não está condicionada à orientação contida na “h”, e, ainda, numeração e

texto constituem elementos diferentes do material. Assim, compreende a

Subcomissão Técnica que o Edital não estabelece a' fonte para a numeração das“

páginas;

4) Reiterando que, quanto à numeração das páginas, o Edital trouxe apenas a orientação

disposta na alínea “h” do subitem 10.4, cujo texto foi “com numeração em todas as

páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior direito;”, as licitantes inseriram a

numeração em seus Planos de Comunicação Publicitária —— Via não identificada da

maneira que julgaram pertinente, resultando também em formatações distintas entre si

nas numerações das páginas. O resultado, que inclusive traz numerações incluídas nos

2 cm de margem exigida pelo edital e também numerações fora dos mesmos 2 cm de

margem exigidos, dificultou a comprovação da presença ou não de entrelinhamento

diferente do orientado pelo Edital no espaço compreendido entre a última linha de

uma página e a numeração da mesma. Dessa maneira, para não incorrer em possíveis

injustiças para com todas as licitantes no que tangeu ao entrelinhamento, a

Subcomissão Técnica de julgamento das propostas apontou e desclassificou apenas o

Plano de Comunicação Publicitária —— Via não identificada E, cujo entrelinhamento

diferente do indicado pelo Edital estava em posição explícita, ao longo do texto, em

espaço não compreendido entre a última linha de uma página e a numeração da

mesma;

5) No que tange ao espaçamento das margens, ficou estabelecido pelo Edital, por meio

da alínea “b” do subitem 10.4, que o Plano de Comunicação Publicitária —— Via não

identificada deveria contar “com espaçamento de 2 cm nas margens direita, esquerda,

superior e inferior, a partir da borda;”. O apontamento de que a empresa OK

Comunicação desrespeitou a orientação indicada nas páginas 6, 8, 12 e 13 de seu

Plano de Comunicação Publicitária —— Via não identificada e' equâinocado somente no “É
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que diz respeito às páginas, tendo a empresa desrespeitado o espaçamento de margem

nas páginas 5 e 7;

Por fim, a Subcomissão Técnica, no que tange a seu escopo de interpretação do edital,

mantém o entendimento em relação à análise inicial, isto e': a proposta técnica A foi

DESCLASSIFICADA, por desatender o especificado no Edital: Motivo Nº Ol - Última linha/

parágrafo da página nº ll, a empresa informa o que segue: “Na sequência, apresentamos os

\

valores referentes à criação, produção e veiculação. No que tange a criação, estes

correspondem a 50% do valor da tabela do SINAPRO”. Constam no Edital, Subitem lO.2.,

Inciso V e IV, alínea “a”: V - Na simulação de que trata o item 10.2. IV: a) os preços de

mídia devem ser os de tabela cheia dos veículos. 10.5. Será desclassificado a licitante que

descumprir o disposto neste item 10.4. O Motivo Nº 02 indicado, referente à possível

extrapolação do teto de R$300.000 estipulado para a criação, produção e veiculação da

campanha, dependerá das decisões oriundas dos apontamentos indicados no próximo item;

Todavia, apesar de os “custos nominais de produção e de veiculação” comporem a

Estratégia de Mídia (conforme subitem 10.2 do Edital), sendo esta também um

subquesito componente da Proposta Técnica, a qual esteve sob responsabilidade de

análise da Subcomissão Técnica (conforme subitem 11.1 do Edital), os apontamentos

e questionamentos feitos tanto pela THINK Service Design no recurso interposto,

quanto pela TIS —— Publicidade e Propaganda Ltda. nas contrarrazões apresentadas

referentes a: à necessidade ou não da inserção dos custos de criação e produção nos

valores da Estratégia de Mídia, nos Planos de Comunicação Publicitária — Via não

identificada; a diferenciação entre “valores de criação” e “valores de mídia”; ao

esclarecimento se para os valores de criação seria necessário considerar a tabela cheia

do SlNAPRO-MS; e ao julgamento se a inserção dos custos de criação poderiam

configurar tentativa de identificação das licitantes e antecipação de fase de

julgamento posterior, da Proposta de Preço; extrapolam a alçada de análise da

Subcomissão Técnica de julgamento, uma vez que coube e caberá à Comissão

Permanente de Licitação (CPEL) não só as respostas aos pedidos de

esclarecimentos feitos pelas licitantes (conforme subitem 5.1 do Edital), que

foram citadas no recurso, como também a análise e julgamento gas Propostas de
ªí
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Preço (conforme subitem 19.1 do Edital). Assim, a Subcomissão Técnica mantém

seu posicionamento inicial, mas ressalta, ante o exposto, que a própria CPEL constitui

a instância adequada e capacitada para a tomada de decisões no que tange a este

assunto.

A Subcomissão Técnica de julgamento das propostas do Edital de Concorrência n.

001/2018, Processo n. 23104.028736/2018—l7 compreende que a decisão quanto à

reavaliação da classificação e desclassificação das licitantes no processo licitatório não se

vincula somente à avaliação dos apontamentos técnicos exposta nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6,

mas também à avaliação dos apontamentos e questionamentos expostos no item 7. A

Subcomissão Técnica de julgamento permanece a disposição para demais orientações de

natureza substancialmente técnica.

 

Ariane ComineZÍ,
Membro com vínculo co a UFMS
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Marcos Paulo da Silva,

Ínbro com vínculocom a UF
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FabianaAnmbalFaria e OliveiraffªBlazetto

Membro sem Vínculo com a UFMS


