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llustríssima Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação da

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Concorrência Pública n.º 001/2018

Processo Administrativo n.º 23104028736/2018-17

TIS — Publicidade e Propaganda Ltda, já devidamente qualificada na licitação

em epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossas Senhorias, por seu

representante legal abaixo assinado, para apresentar suas:

ao recurso apresentado pela THINK Service Design pelos fatos e

fundamentos que se seguem:

tispropaganda.com.br

1. Alega THINK Service Design, em Recurso Administrativo interposto
ao julgamento do invólucro número 1 (Plano de Comunicação
Publicitária — via não identificada), que esta licitante desrespeitou o
subitem 10.4 do referido edital, ao supostamente de forma indevida
utilizar caps lock na palavra “PASSE”.

2. Adiante, alega a THINK Service Design que a Tis Publicidade e
Propaganda desrespeitou o mesmo subitem 10.4 do edital no
preenchimento das tabelas constantes da Estratégia de Mídia ao usar o
recurso "Caps Lock".

3. Suscita a THINK Service Design que a Tis Publicidade e Propaganda
infringiu o Edital ao não considerar em sua Estratégia de Mídia os
valores de criação.
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Salta aos olhos a absurda e descabida tentativa da licitante em tumultuar o

Processo Licitatório com tais acusações, pois seria ainda mais absurdo
imaginar que uma empresa, certificada tecnicamente para prestar serviços de

publicidade, demonstrasse tamanho desconhecimento do setor em que atua.

Diminui-se a peça recursal apresentada pela licitante THINK Service Design
ao não apresentar elementos consistentes para defender-se das infrações
que ,ela própria cometeu em relação ao Edital, perturbando o processo
licitatório, o que, inclusive, é crime previsto no artigo 93 da Lei n. 8.666/93,

que veda a qualquer pessoa “impedir, perturbar ou fraudar a realização de
qualquer ato do procedimento licitatório”.

A licitante, conforme demonstraremos a seguir, ao não apresentar
argumentos em sua própria defesa, lança mão de ataques descabidos de

razão contra a Tis Propaganda, demonstrando incapacidade de compreender
e interpretar o Edital; limitações e dificuldades de compreender normas de
linguagem; e, talvez o mais grave dos problemas explicitados, incapacidade
técnica para construir a proposta e executar eventual contrato junto ao
cliente, doravante denominado Anunciante, pois demonstra não possuir
conhecimento das normas que regem a própria atividade.

- Em relação à alegação número 1:

Não assiste razão a recorrente. Observa-se que o trecho em questão se trata
de citação literal do Briefing, que por sua vez e parte do Edital.
Especificamente, dos Objetivos Específicos de Comunicação que constam no
Briefing, inserido ENTRE ASPAS no conjunto do Plano de Comunicação
Publicitária justamente para determinar se tratar de uma reprodução fiel do
conteúdo apresentado no edital, a qual deve ser feita desta forma para
respeitar a fonte autoral.

Abaixo o trecho do Briefing na forma em que se

apresenta:
"Motivar os(as) estudantes do ensino médio da região a
participarem do PASSE e do Vestibular, esclarecendo as
dúvidas e desmistificando o acesso à Instituição".

Ademais, o termo Passe é citado em cinco oportunidades ao longo do Plano
de Comunicação Publicitária. Em todas as vezes, utilizando somente a
primeira letra maiúscula, exceto no caso da CITAÇAO LlTERAL DE TRECHO
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DO BRIEFING, onde foi respeitada a forma original em que tal conteúdo se
apresenta lDENTlFlCANDO—O COM O USO DE ASPAS, portanto, ficando
claramente demonstrada tal diferenciação, em conformidade com as regras
gramaticais.

A UTILIZAÇÃO DAS ASPAS, DETERMINANDO QUE TAL CONTEÚDO É
UMA CITAÇÃO FORMAL E, PORTANTO, RESPEITA AS
CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO TEXTO, difere-se completamente da
utilizada pela licitante Slogan Publicidade. Esta, como bem aponta o recurso
apresentado, feriu o exposto no edital ao incluir, EM TEXTO PROPRIO E
SEM O USO DE ASPAS, o Caps Lock no termo MÍDIAS DIGITAIS, motivo

pelo qual foi corretamente desclassificada pela Subcomissão Técnica de
Julgamento.

Resta claro, desta forma, que a licitante ignorou os elementos consistentes
aqui apresentados, na tentativa condenável de atrapalhar o andamento do
Processo Licitatório, pois em nenhum momento houve o comprometimento
do sigilo da proposta.

- Em relação à alegação número 2:

Novamente não cabe concordância a tal alegação. Primeiramente, EM
NENHUM MOMENTO O ITEM 10.4 DO EDITAL FAZ REFERENCIA A
PLANILHAS, sendo claro em sua alínea d: sem utilização de “caps lock”
ou caixa alta no texto ou título (grifo nosso). Desnecessário seria, aqui,
demonstrar a diferença entre um texto e uma planilha, não fosse pelo fato de
a licitante THINK Service Design demonstrar desconhecer tais distinções.

Planilha e, por definição, uma peça destinada a informar números e cálculos.
Texto e um conjunto de palavras escritas. Ao delimitar o item 10.4 as regras a
texto ou título, O EDITAL E CLARO E, REFORÇAMOS, EM NENHUM
MOMENTO FAZ REFERENCIA A PLANILHAS.

Não bastasse isso, temos no Edital o item 10.2.1, que flexibiliza a elaboração
das planilhas, tabelas e gráficos da Estratégia de Mídia. Conclui-se, dentro da
mínima razoabilidade, que não há que se falar em irregularidade na situação
apontada, muito menos cogitar tratamento diferenciado entre as
concorrentes, como tenta induzir de forma rasa e inapropriada a THINK
Service Design.

Descontente com os próprios equívocos que cometeu quanto ao
entendimento e atendimento do Edital, a licitante segue em seu recurso
tentando sustentar arbitrariamente supostas irregularidades cometidas por
esta concorrente.
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- Em relação à alegação número 3:

Vejamos a alínea "c” do inciso V do item 102 do Edital: “(...) devem ser
desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços

de fornecedores”.

O Edital não poderia ser mais claro ao determinar” que os CUSTOS
INTERNOS, OU SEJA, OS CUSTOS DE CRIAÇAO, NAO DEVEM
CONSTAR NA SIMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MÍDIA.

O termo "Custos internos" como sendo os custos de criação das agências é
amplamente utilizado pelo mercado e extremamente comum ao meio., Não há
que se falar em desconhecimento ou sequer qualquer tipo de dúvida por
parte da THINK Service Design, a não ser em caso da péssima intenção de
tumultuar o processo ou inconcebível desconhecimento das mesmas da
terminologia do setor em que atuam.

Aliás, no preâmbulo do edital fica claro a base legal deste processo licitatório,

com destaque para a Lei n. 12.232/10, que rege as licitações, contratações e
prestações de serviço de publicidade por parte do Poder Público, sendo a Lei
n. 12.232/10, inclusive, a referência maior para este Processo Licitatório,

conforme especifica o subitem 1.2, nas Disposições Gerais do Edital. Uma
análise razoável dos dispositivos legais nos mostra que, na fase de análise
da Proposta Técnica, qualquer apresentação de custos de criação a
tornariam passíveis de identificação do concorrente, maculando totalmente o
Processo Licitatório.

Verifica—se, especificamente, o disposto no inciso IV, artigo 7o., da Lei n.
12.232, no que se refere ao item “Estratégia de mídia”:

"(...) estratégia de mídia e não mídia, em que o

proponente explicitará e justificará a estratégia e as
táticas recomendadas, em consonância com a estratégia
de comunicação publicitária por ela sugerida e em
função da verba disponível indicada no instrumento
convocatório, apresentada sob a forma de textos,

tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo que
identificará as peças a serem veiculadas ou

distribuídas e suas respectivas quantidades, inserções
e custos nominais de produção e veiculação." (Grifo
nosso)
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Inclusive, tal postura por parte da ora recorrente nos leva até a pensar em
uma tentativa indevida de obter vantagem na disputa, ao apresentar, ainda
na Proposta Técnica, informações que só podem ser analisadas em outra
fase de julgamento, a da Proposta de Preço, conforme está claramente

estabelecido na legislação específica supracitada.

A THINK Service Design, ao agir desta forma deixa evidente que, na
impossibilidade de apresentar uma boa proposta técnica, atendendo o edital
e demonstrando estar capacitada a prestar serviços ao Anunciante, preferiu
adotar estratégia ardil, ilegal e repugnante. A empresa não apenas fez
constar em sua Estratégia de Comunicação Publicitária os custos de criação,
como o fez a partir de critérios duvidosos e não previstos em edital, aplicando
um desconto de 50% sobre o valor de tabela do Sinapro, antecipando a fase
de preços do processo licitatório.

Ora, EM NENHUM MOMENTO O EDITAL APRESENTA REGRAS PARA A
PRECIFICAÇÃO DA CRIAÇÃO NA PROPOSTA TÉCNICA. Ou seja, ainda
que tal medida fosse permitida, o que claramente não é o caso, a eventual
permissão de concessão de descontos aleatórios favoreceria a identificação
prévia das propostas, causando a total ilegalidade do Processo Licitatório. A
ausência deste regramento é mais um motivo para dar luz à já clara regra do
edital no que tange a desconsiderar os custos internos na Proposta Técnica.

Mas, indevidamente agiu a THINK Service Design ao apresentar os custos
internos com desconto de 50% do valor de tabela do Sinapro/MS. Em outras
palavras, nos demonstra a concorrente que não deu conta de atingir o nivel
exigido na disputa e tentou ganhar “na lábia", desrespeitando a comissão
julgadora e agindo com extrema falta de ética.

No recurso, é possível verificar que a empresa foi incapaz de compreender o
Edital, e tenta justificar seus erros na proposta alegando mudanças no Edital
por meio de respostas a questionamentos feitos por licitantes, o que não
ocorreu, uma vez que os questionamentos não têm o poder de alterar o
Edital.

Ademais, a Lei n. 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações,
prevê que respostas a pedidos de esclarecimentos têm função bastante
específica, qual seja a de obviamente esclarecer eventuais dúvidas dos
licitantes. Reza a legislação que de forma alguma podem tais informações
representarem uma mudança do Edital, o que apenas pode ser feito em
forma de Adendo, com a devida publicidade do ato e reabertura do prazo de
elaboração das propostas, 0 que nunca foi o caso no processo em discussão.
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Vejamos o que diz o parágrafo 40. do artigo 21 da Lei n. 8.666:

"Qualquer modificação no editai exige divulgação pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a

formulação das propostas”.

Grave é verificar, também, que a própria empresa admite sua atitude
desrespeitosa, para não dizer criminosa, em seu recurso apresentado, nos
seguintes termos: “Considerando que o valor de mídia não e valor de criação
e que o edital não menciona em momento algum qual é a referência de valor
que deve ser adotado para precificar os serviços de criação, a agência
THINK utilizou a politica de preço por ela adotada na Proposta de Preços
para precificar os serviços de criação, sendo de 50% do valor da tabela do
Sinapro-MS”.

Agindo desta forma, a THINK Service Design antecipou sua Proposta de
Preços, 0 que permite sua identificação prévia no processo e fere
integralmente o artigo 90. da Lei n. 12.232/10. A legislação é clara ao
determinar que a proposta de preço seja apresentada separadamente da
proposta técnica.

Vejamos o teor do artigo 90. da Lei n. 12.232/10:

"As propostas de preço serão apresentadas em 1

(um) invólucro e as propostas técnicas em 3 (três)

ínvólucros distintos (grifo nosso), destinados um para a

via não identificada do plano de comunicação
publicitária, um para a via identificada do plano de

comunicação publicitária e outro para as demais

informações integrantes da proposta técnica" .

Reforçamos que a licitante não pode alegar desconhecimento da legislação,
pois saber da legislação acerca de determinada área em que atua trata-se de
pressuposto para exercer uma atividade. Além disso, o Anunciante é uma
organização federal e informa, no edital, qual a base legal do processo em
questão, executado sob a égide de norma especifica.

Imperioso concluir a atuação sensata da Subcomissão Técnica, que dentro

da legalidade e corretamente desclassificou a Proposta Técnica da THINK
Service Design. Nada mais poderia se esperar por parte dos julgadores para
garantir a devida legalidade, lisura, transparência e principalmente
integridade deste Processo Licitatório.
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Diante do exposto, pleiteia a licitante TIS

Publicidade e Propaganda Ltda, que os recurso apresentados pela agência

THINK naquilo que lhes cita sejam improvidos.

Pede deferimento,

Campo Grande - MS, 22 de novembro de 2018
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ATisªP'ÚBLibi EE EROPAGANDA LTDA
Representante Legal

EUlABÁ » MT CAMPD GRANDE » MS

Fone: [65] 38315489 » E—mail: mtªtispropagandabr Fone: {67} 301313145 » E—mail: ms©tispropagandabr

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2388 » B. Bosque da Saúde R. Hélio Yoshiaki lkieziri, 34 » 8. Rogai Park

Ed. Top Tower Center » Sala 1.30? >> Cep 78350-000 Sala 1.001 » Cep 79.021-435

tispropagandaxombr


