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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.028736/2018-17

ATA DA REUNIÃO DE DECISÃO SOBRE RECURSO E IMPUGNAÇÃO DE RECURSO APRESENTADOS

Às 08 horas e 30 minutos (horário de Brasília) do dia 04 de dezembro do ano de
2018, reuniu-se na Coordenadoria de Gestão de Materiais da UFMS a Comissão Permanente
de Licitação da UFMS para reunião acerca da decisão sobre o recurso apresentado pela
empresa THINK SERVICE (0887373) contra o julgamento da proposta técnica realizado pela
Subcomissão Técnica (0870446). O recurso apresentado pela THINK SERVICE foi impugnado
pela TIS PROPAGANDA (0900725). Houve manifestação da Subcomissão Técnica sobre o
recurso e a contrarrazão, conforme documentos 0910079 e 0918648. Dos documentos
apresentados, segue relatório e discussão da CPEL.

1. Alega a empresa THINK SERVICE que sua desclassificação não merece
prosperar. O mo�vo da desclassificação, segundo a ata de julgamento da via não iden�ficada
das propostas elaborada pela Subcomissão Técnica, foi o desrespeito ao subitem 10.2 do
Edital da Concorrência nº 01/2018 (0724824), ou seja, u�lizar desconto de 50% da tabela
referencial do SINAPRO/MS, Anexo V do Edital (0726248). De acordo com a licitante THINK
SERVICE, foi u�lizado o desconto de 50% somente sobre os valores de criação, e não de
veiculação das peças publicitárias. Afirma que as regras editalícias estabelecem que o valor
cheio da tabela deverá ser u�lizado somente para os custos de veiculação, e não de criação e
produção da campanha publicitária. Requere ainda a desclassificação das empresas TIS
PROPAGANDA e OK COMUNICAÇÃO por não discriminarem valores para a criação e produção
das peças publicitárias, apontando supostos valores irrisórios para tais custos, estando
portando as propostas em desacordo com a orientação emanada pela SECOM/UFMS
(0818098), sendo tal orientação repassada integralmente aos licitantes como resposta aos
pedidos de esclarecimento e impugnação e da qual transcrevemos sua conclusão:

“Assim, quando a alínea “c” do inciso V do item 10.2. do edital estabelece que "devem ser
desconsiderados os custos internos e os honorários sobre todos os serviços de
fornecedores", a boa exegese (interpretação conjunta de todo o edital) conduz ao
entendimento de que não serão considerados os custos internos e os honorários rela�vos
aos serviços de terceiros realizados para as agências, ou seja, deverá considerar apenas os
custos de criação, produção e veiculação próprio das agências”.

2. Ainda de acordo com o recurso apresentado pela THINK SERVICE, além do
aspecto da inadequação da verba referencial para inves�mento, as propostas das empresas
TIS PROPAGANDA e OK COMUNICAÇÃO contam com erros formais que estariam em
desacordo com o subitem 10.4 do edital, permi�ndo a iden�ficação das agências. Alega a
recorrente que na proposta da empresa TIS PROPAGANDA a u�lização de texto em caixa alta
na sigla PASSE (página 02, linha 38 do documento 0862283) contraria as regras editalícias,
bem como a u�lização de caixa alta nas tabelas e planilhas da via não iden�ficada da
proposta. Com relação à proposta da empresa OK COMUNICAÇÃO afirma ainda a recorrente
que tal agência não u�lizou fonte Arial em todo o teor da proposta da via não iden�ficada
(0862286) e que o texto não é posicionado de forma con�nua.

3. Diante dos relatos apresentados, solicita a licitante THINK SERVICE a
desclassificação das propostas das empresas OK COMUNICAÇÃO e TIS PROPAGANDA e a
classificação da sua proposta.
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4. Em sua impugnação ao recurso apresentado (0900725), a TIS PROPAGANDA
informa que com relação à inserção da sigla PASSE em letras maiúsculas, trata-se de mera
reprodução do disposto no Briefing, Anexo I do Edital (0726237), fato verificável, de acordo
com a licitante, pela verossimilhança do texto e u�lização de aspas. Alega ainda que no caso
das planilhas, não há previsões editalícias expressas sobre u�lização de caixa alta. Em relação
à composição de custo da proposta técnica, alega a empresa que o edital é claro que os
custos internos (englobando os custos de criação e produção) das agências não devem ser
considerados. Informa ainda que as respostas aos ques�onamentos e impugnações
apresentadas não tem condão de modificar o edital, sendo que o mesmo não foi re�ficado e
que caso fosse, seria necessária a reabertura de prazo para envio de propostas. Por fim, pede
pelo improvimento do recurso apresentado pela THINK SERVICE.

5. A Subcomissão Técnica se manifestou através do despacho 0910079,
informando que o recurso não versa sobre as pontuações atribuídas pela Subcomissão
Técnica e sim sobre pontos não explícitos do edital, cabendo então a esta CPEL decidir sobre a
interpretação a ser adotada. Posteriormente, em nova manifestação (0918648), a
Subcomissão Técnica explicitou os mo�vos pelos quais as desclassificações foram realizadas,
jus�ficando sua decisão sobre os aspectos formais das vias não iden�ficadas das propostas e
reforçando seu entendimento que não cabe manifestação da Subcomissão sobre a
obrigatoriedade ou não do custos de produção e criação estarem inclusos na verba referencial
para a campanha de que trata o Briefing.

6. Isto exposto, esta Comissão iniciou a análise dos documentos e argumentações.
Sobre o pedido de desclassificação das licitantes OK COMUNICAÇÃO e TIS PROPAGANDA por
conta de aspectos formais, elencados no subitem 10.4 do edital, considerou esta Comissão
que tal entendimento não deve prosperar pelos seguintes mo�vos:

6.1. Inicialmente, cabe ressaltar que os aspectos formais das propostas técnicas
foram analisados com perfeito rigor pela Subcomissão Técnica, sendo desclassificadas as
propostas que possibilitariam, em tese, a iden�ficação das licitantes. Sobre o suposto
descumprimento do item 10.4 do edital por parte da empresa OK COMUNICAÇÃO, cabe
ressaltar a alínea “h” do item 10.4 do edital informa somente que a numeração das páginas
deverá ser em algarismos arábicos. Assim como a Subcomissão Técnica, não vislumbramos o
descumprimento da alínea “f” do item 10.4 na proposta da OK COMUNICAÇÃO, tendo em
vista que os textos dos capítulos possuem espaçamento simples. Sobre a proposta da
empresa TIS PROPAGANDA, é alegado que a inclusão da palavra PASSE em maiúsculas na linha
38 da página 2 fere a alínea “d” do item 10.4, entendimento que não merece ser acolhido,
pois como alegado pela empresa recorrida, trata-se de mera reprodução do conteúdo do
Briefing. Em relação ao suposto equívoco da empresa TIS PROPAGANDA u�lizar palavras em
maiúsculas nas planilhas da sua proposta não iden�ficada, a alínea “d” veda a u�lização de
caixa alta nos textos e nos �tulos, não mencionando as planilhas, não cabendo então
estender o entendimento para que seja desclassificada a proposta. Importante frisar que este
entendimento está de acordo com a segunda manifestação da Subcomissão Técnica, restando
superado, então, ques�onamentos sobre aspectos formais das vias não iden�ficadas das
propostas técnicas.

7. Desta forma, em relação à solicitação de desclassificação das propostas
técnicas da OK COMUNICAÇÃO e TIS PROPAGANDA por aspectos formais, não cabe prosperar
o pleito da THINK SERVICE, opinando esta CPEL pela IMPROCEDÊNCIA destes pontos
do recurso apresentado.

8. Sobre o desrespeito ao item 10.2 do edital por parte das licitantes, cabe
algumas considerações iniciais.

8.1. O inciso V do item 10.2 do Edital, estabelece o seguinte:
“V - Na simulação de que trata o item 10.2:

a) os preços de mídia devem ser os de tabela cheia dos veículos;
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b) deve ser desconsiderado o repasse de parte do desconto de agência concedido pelos
veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei n.º 4.680/65;

c) devem ser desconsiderados (grifo nosso) os custos internos e os honorários sobre todos os
serviços de fornecedores”.

8.2. Já o Briefing, ao es�pular a verba para disponível para a elaboração das
propostas técnicas, estabeleceu o seguinte:

“Para a realização da campanha publicitária, tanto a criação quanto a produção e
veiculação, a licitante deverá u�lizar como referencial uma verba de R$ 300.000,00
(Trezentos mil reais). Todos os custos de criação, produção e veiculação deverão estar
inclusos na verba indicada”.

9. Ao responder ques�onamentos e impugnações sobre a divergência existente
entre o Briefing e o Edital, manifestou-se a SECOM conforme o trecho transcrito no item 1
desta ata, raciocínio acompanhado pela Autoridade Competente, conforme o Despacho
0818152.

10. Da análise dos documentos e do processo, foram realizadas as seguintes
considerações por estão Comissão Permanente de Licitação:

10.1. Os pedidos de esclarecimentos apresentados pelas empresas (0793585,
0793590, 0793615, 0793665) foram respondidos fora do prazo. Além disso, o prazo para que
as empresas formulassem suas propostas de acordo com a orientação da SECOM/RTR se
mostrou bastante exíguo, tendo em vista que a Autoridade Competente chancelou o
entendimento da SECOM/RTR em 10/10/2018 e a abertura da licitação ocorreu em
18/10/2018, havendo dois feriados, um sábado e um domingo entre tais datas. A
disponibilização das orientações aos licitantes ocorreu em 11/10/2018, feriado estadual,
conforme Nota de Registro 0818406.

10.2. Observa-se que nem as propostas classificadas e nem a da empresa recorrente
cumpriram integralmente o orientado pela SECOM/RTR, sendo que duas não apresentaram os
custos de criação e produção e a úl�ma os apresentou com 50% de desconto em relação à
tabela SINAPRO/MS, fatos estes que podem estar ligados ao prazo enxuto entre a
disponibilização da orientação e abertura da concorrência.

10.3. Conforme bem observou a licitante TIS PROPAGANDA em seu pedido de
impugnação ao recurso, uma resposta a ques�onamentos e impugnações não tem condão de
modificar o edital, e conforme constante nos autos, não houve re�ficação do instrumento
convocatório e seus anexos. Cabe ressaltar que a necessidade de re�ficação foi o
entendimento anterior desta Comissão (0795945) que não prosperou diante da manifestação
da SECOM/RTR.

10.4. Por se tratar de uma determinação da Autoridade Competente, não tem a
Comissão Permanente de Licitação a autoridade necessária para avocar a responsabilidade de
classificar as propostas técnicas em desacordo com orientação da SECOM 0818098. Desta
forma, a única decisão possível para esta Comissão seria a de desclassificação das propostas
por descumprimento das orientações da SECOM/RTR, transmi�das aos licitantes, sobre os
custos internos da campanha publicitária. Porém, tal medida se mostraria prejudicial ao
processo licitatório e aos obje�vos ins�tucionais, tendo em vista a importância da contratação
para a divulgação das ações ins�tucionais e das oportunidades de ingresso oferecidas pela
UFMS. Também há de se considerar o curto prazo para empenho das despesas do exercício
2018.

10.5. Como subsídio à Autoridade Competente, esta sim com poder para decidir
sobre a interpretação final a ser dada ao edital e demais manifestações, sugerimos o
acolhimento parcial do recurso da empresa THINK SERVICE, no sen�do de classificar sua
proposta técnica, baseado na interpretação do item 10.2 do edital. No mesmo sen�do, não
merece prosperar a desclassificação das empresas OK COMUNICAÇÃO e TIS PROPAGANDA
por mo�vos formais, situação já explicitada nos itens 6 e 7 da presente ata. Também
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sugerimos que não há de se aceitar a desclassificação das licitantes inicialmente classificadas
pela Subcomissão Técnica por descumprimento à orientação emanada pela SECOM/RTR,
pelos mo�vos já explicitados acima.

11. Interessante trazer aos autos o entendimento da Primeira Câmara do TCU no
recente Acórdão 13.748/2018, do qual destacamos o seguinte trecho:

“O risco de prejuízos para a Administração decorrentes de eventual paralisação do certame
pode jus�ficar a convalidação de atos irregulares, a exemplo de ilícita desclassificação de
proposta de licitante, de forma a preservar o interesse público, pois a atuação do Poder
Público não pode ocasionar um dano maior do que aquele que obje�va combater com a
medida administra�va”.

12. Portanto, diante dos mo�vos apresentados no item 10 desta ata, a Comissão
Permanente de Licitação encaminha o processo administra�vo 23104.028736/2018-17 para
decisão por parte da Autoridade Competente, considerando que a limitação da autoridade
decisória da CPEL, conforme já apresentado no item 10.4, só permi�ria uma decisão que
colocaria em risco a con�nuidade da Concorrência nº 01/2018 e, consequentemente, o
a�ngimento das obje�vos ins�tucionais que se almejam com a futura contratação. Cabe
ressaltar que como as outras desclassificações de propostas técnicas pela Subcomissão se
deram por mo�vos diferentes à desclassificação da THINK SERVICE, não há de se falar em
desigualdade de condições de par�cipação entre as licitantes.

Nada mais havendo para ser tratado, a  reunião foi encerrada  às  10:00  horas
(horário de Brasília) e para constar, eu Helder Nobre de Oliveira Silva, lavrei a presente ata,
que depois de lida e aprovada, segue assinada pelos membros presentes.

 

Campo Grande, 04 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Helder Nobre de Oliveira Silva,
Administrador, em 04/12/2018, às 08:45, conforme horário oficial de Mato Grosso do
Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Maura Cervigne Craveiro, Membro de
Comissão, em 04/12/2018, às 08:47, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Carneiro Monteiro Barbosa,
Assistente em Administração, em 04/12/2018, às 08:48, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Masaharu Mihashi, Membro de
Comissão, em 04/12/2018, às 08:55, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jose Edilson Dias Basilio, Membro de
Comissão, em 04/12/2018, às 08:55, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A13748%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Claudia Macedo Pires, Membro de
Comissão, em 04/12/2018, às 08:55, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0918649 e o código CRC 2562A052.
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