
                                                  
 
Concorrência Pública nº: 001/2021 

Assunto: Questionamento do edital 

Objeto: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de 

publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que 

tenham por objeto o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a 

execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição 

de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender 

ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideais, princípios, 

inciativas ou instituições ou de informar o público em geral, focadas na divulgação dos 

atos e ações da Câmara Municipal de Caldas Novas. 

 

DECISÃO 

 

1 – RELATÓRIO 

 

Trata-se de questionamento e apontamentos realizados via e-mail da 

Comissão de Licitação, tendo como remetente sinapro@sinaprogo.com.br. Dispõe logo 

no início do texto que o Edital em voga foi apresentado a assessoria jurídica da 

FENAPRO, que teceu alguns apontamentos.  

Em síntese, é o relatório, passo a decisão. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Preliminarmente, CONHEÇO do questionamento, vez que apresentado 

dentro do prazo estipulado no item 5 do Edital. 

Incialmente, calha registrar que a Administração Pública, de quaisquer um 

dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem a obrigação de 

zelar pelo correto uso dos recursos, especialmente no tocante a contratação de serviços 

ou aquisição bens. 
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Em linhas gerais, são princípios norteadores do processo licitatório a 

LEGALIDADE, MORALIDADE, IGUALDADE DE CONDIÇÕES OU ISONOMIA, 

PUBLICIDADE, IMPESSOALIDADE, PROBIDADE ADMINISTRATIVA, 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, JULGAMENTO 

OBJETIVO e COMPETITIVIDADE. 

A licitação ainda conglomera Pregão, Concorrência, Tomada de Preços, 

Convite, Concurso e Leilão, modalidades nas quais os interessados devem seguir 

certas normas que a própria Lei de Licitação regulamenta para que possam participar 

do procedimento licitatório. 

Permeada pelos vetores constitucionais a licitação, consoante as expressas 

disposições do art. 37, XXI, de nossa LEX MATER, deve assegurar igualdade de 

condições a todos os concorrentes, nos termos da Lei. 

Feitas as considerações iniciais, passa-se a análise dos pontos elencados pela 

Impugnante. 

 

2.1 – DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO SOBRE OS 

QUESTIONAMENTOS 

 

A) Do item 1.1 do e-mail 

Alega o remetente que no <Item 1.1: na terceira linha, ao invés de <....do tipo 

melhor técnica e preço...=, deve ser <..do tipo técnica e preço...=.=e que o erro acontece ao 

longo do edital também.  

Com razão. O critério de julgamento previsto na Lei 8.666/93 é técnica e 

preço e não melhor técnica e preço, conforme disposto em edital.  

 

B) Do item 2.1 do e-mail 

Alega-se que no <Subitem 3.2.2: na última linha, após <...transmissão de 

propaganda institucional=, pode ser acrescentada <e de utilidade pública= porque pode ser 

útil.=.=.  

Sem razão. Toda propaganda institucional tem por objetivo levar até a 



                                                  
 
população informação, orientação ou comunicado de interesse público. Dessa forma, 

desnecessário acrescentar a expressão sugerido, vez que caso a <propaganda 

institucional não tenho o condão de utilidade pública, estaria o gestor cometendo ato 

irregular e atentatório os princípios norteadores da Administração Pública.  

 

C) Do item 3.1. do e-mail 

Aponta-se que no item <Item 11.2, nona condição: na primeira 

linha, após <...a partir da primeira página interna...= é necessário incluir o local onde a 

numeração deverá ser colocada, como por exemplo,  <no alto da página, em posição central=, 

ou <na parte inferior da página, no canto direito=, e só depois dar sequência com <em 

algarismos arábicos=.=. Assevera ainda que a correção deve ser feita em todo o edital. 

Com razão. A não especificação do local onde deve ser oposto o local da 

página em que a licitante deverá promover a enumeração, vez que por tratar-se de via 

não identificada, não poderá haver qualquer possibilidade de identificar o licitante.  

 

D) Do item 3.2. do e-mail 

Assevera que no <Subitem 11.3.4.2, alínea <a=: o período de distribuição das 

peças e ou material somente poderá ser de 30 dias como estabelece o item 7.3, do Anexo II – 

Briefing. Como não há liberdade para que a licitante estabeleça livremente, o período de 

distribuição, duas são as soluções possíveis: ou a alínea <a= é eliminada, ou após 

<....e ou material=, deve ser acrescentada a frase: <observado o disposto no item 7.3 do Anexo 

II – Briefing=.=.  

A alteração proposta não afeta o disposto em Edital, vez que conforme foi 

possível interpretar que a empresa terá o prazo de 30 dias para o período de 

distribuição das peças e materiais, a licitante também poderá fazê-lo. Trata-se do 

entendimento conjunto dos itens 11.3.4.2 alinea a do edital com o item 7.3 do briefing. 

Todavia, para que o edital seja o mais claro possível, a sugestão será 

acatada.  

 

E) Do item 3.3. do e-mail 



                                                  
 

Alega o rementente que no <Subitem 11.3.4.3, alínea <b=: a alínea <b= pode 

ser eliminada. A verba estimada para execução do contrato decorrente da presente 

Concorrência, não atinge R$2.500.000,01, patamar mínimo para a Câmara Municipal 

de CALDAS NOVAS fazer jus ao benefício do repasse de parte do desconto de Agência, como 

disposto no Anexo <B= às Normas-Padrão da Atividade Publicitária tuteladas pelo CENP.” 

Com razão. Procederei a supressão do item junto ao Edital.  

 

F) Do item 4.1. do e-mail 

Alega-se que no <Subitem 12.2.2, alínea <a=: não é adequado incluir, como fator 

de julgamento <o conceito de seus produtos e serviços no mercado=, pois não condiz com o que 

o Edital exige no item 11.6, alínea <a=, onde se lê: <relação nominal dos seus principais Clientes 

à época da licitação, com a especificação do início de atendimento de cada um deles=. A 

redação correta para a alínea <a= do subitem 12.2.2, corresponde a: <o porte e a tradição 

dos clientes atuais da licitante e o período de atendimento de cada um=.= 

Com razão. Procederei a correção. 

 

G) Do item 5.1. do e-mail 

Aponta que <Item 13.2: na última linha, ao invés de <Anexo III=, deve 

ser <Anexo IV=. O Anexo III contém a Minuta da Procuração.=. 

Com razão. Procederei a correção. 

 

H) Do item 6.1. do e-mail 

Assevera que no <Item 14.1, subitem 14.1.2: dispõe sobre a desclassificação das 

<Propostas de Preços= que apresentarem valor simbólico ou irrisório ou zero. E no item 14.5, 

estabelece que <a proposta de preços que obtiver o maior somatório das notas será considerada 

como a de menor preço=.  

Ora, ou o subitem 14.1.5 fixa um percentual máximo, para o desconto, por 

exemplo, inferior a 30% e superior a 50%, ou o desconto concedido reduzirá o preço dos 

custos internos a valor simbólico ou irrisório.  

O mesmo ocorre com os subitens 14.1.6 a 14.1.8, que passam a ser considerados:  

a) Subitem 14.1.6: o percentual máximo a ser aceito, corresponde a 15% que é o 



                                                  
 
percentual considerado pela Administração Pública em todos os níveis, como o aceito pelo 

mercado, e o mínimo a 5%.  

Criados os parâmetros, não há como o preço ofertado ser irrisório  ou simbólico, e 

provocar a desclassificação das Propostas de Preços.  

b) Subitem 4.1.7: honorários máximos de 10%, em se tratando da criação e 

desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação, estão bem. Mas é necessário fixar o 

patamar mínimo, por exemplo, 5%, para que o preço não se torne simbólico ou irrisório, e a 

Proposta de Preços tenha que ser desclassificada; e  

c) Subitem 14.1.8: as mesmas considerações feitas no subitem anterior, aplicam-se 

a este.=. 

Com razão. Procederei a correção. 

  

I) Do item 6.2. do e-mail 

Dispõe ainda que no <Item 14.2: procedidas as adequações recomendadas no item 

6.1 da presente análise, a tabela constante do item 14.2 pode ser aplicada, desde que feitos os 

ajustes seguintes: a) Desconto/Honorário: os percentuais relativos aos subitens 14.1.6 a 

14.1.8, correspondem a HONORÁRIOS, como consta da coluna NOTAS(N); b) Notas(N): 

na fórmula P2, ao invés de <6,0x(10,0 – Honorários)=, deve ser <6,0x(15,0 – 

Honorários)=.Observadas tais adequações, as Propostas Técnicas serão apresentadas e 

valoradas, dentro dos princípios legais e éticos aplicáveis, e não gerarão desencontro algum.=. 

 

 

J) Do item 7.1. do e-mail 

Alega o remetente que no <Item 15.1: na primeira linha, ao invés de <Tomada 

de Preços=, deve ser <Concorrência=; e na segunda linha, ao invés de <...de acordo com o rito 

previsto na Lei n.º 8.666/1993=, deve ser <...de acordo com o rito previsto no art. 46, §2º, incs. 

I e II, da Lei n.º 8.666/1993=.= 

Com razão. Procederei a correção. 

 

K) Do item 8.1. do e-mail 

Alega-se que no <Subitem 16.2.4.1: na segunda linha, ao invés de <assinatura 



                                                  
 
do sócio gerente=, deve ser <assinatura do representante legal=. Nem toda empresa reveste-se 

de estrutura societária em que aparece a figura do sócio-gerente.=. 

Razão parcial assiste a ponderação. A representação de uma pessoa jurídica 

deverá ser realizada pelo seu sócio administrador, ou em casos autorizados por 

instrumento próprio, por representate legalmente constituído.  

Dessa forma, procederei a correção para prever a assinatura do sócio 

administrador ou do representante legal da empresa. 

 

L) Do item 8.2. do e-mail 

Aponta que <Subitem 16.2.4, alínea <b=: o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício, devem ser apresentadas para comprovar a boa 

situação da empresa licitante (art. 31, inc. I da Lei n. 8.666/93). A comprovação da boa 

situação da empresa licitante deve ser feita através do cálculo de índices contábeis previstos no 

edital, normalmente adotados para a correta avaliação de situação financeira de Agências de 

Propaganda (art. 31, §5º da Lei n.º 8.666/93).= 

Com razão. Procederei a correção. 

 

M) Do segundo item 8.1. do e-mail 

Assevera que no <Item 19.4, alínea <b=: na terceira linha, após <...das licitantes 

presentes...=, incluir <...classificadas na Proposta Técnica...= 

Com razão. Procederei a correção. 

 

N) Do segundo item 8.2. do e-mail 

Alega que no <Item 19.5, alínea <a=: após <...representantes das licitantes 

presentes...=, acrescentar <classificadas no julgamento final...= 

Com razão. Procederei a correção. 

 

O) Do item 9.1. do e-mail 

Dispõe que <Item 27.14: os anexos mencionados neste item, não conferem com 

os anexos citados no Sumário do Edital, p.2. É preciso corrigir o equívoco.= 



                                                  
 

Com razão. Procederei a correção. 

 

P) Do item 11 alíena a e b do e-mail 

Assevera que no <Subitem 5.1.21: na primeira linha, após <....com 

exclusividade...=, acrescentar <no que se referir a serviços que lhe são afetos...=. É importante 

ter presente que o Contrato engloba serviços de fornecedores, serviços de veículos e serviços da 

Contratada. A Contratada assume todos os tributos e taxas sobre os serviços por ela 

prestados. Os fornecedores assumem os tributos e taxas sobre os serviços de produção por eles 

prestados. E os veículos respondem pelos impostos e taxas que onerem a atividade por eles 

desenvolvida;= e ainda no <Subitem 5.1.22: ao final do texto, acrescentar <...por ela 

prestados=, pelos mesmos motivos acima expostos;= 

Com razão. Procederei a correção. 

 

Q) Do item 11 alíena c do e-mail 

Alega que no <Item 10.1: na quarta linha, após <...decorrência deste 

contrato=, incluir <ressalvados os direitos de titularidade de terceiros= 

Com razão. Procederei a correção. 

 

S) Do item 11 alíena d do e-mail 

Assevera que no <Item 11.1, inc. II: após <...ou do veículo=, incluir <emitido 

em nome da CONTRATANTE=. Se a emissão não for feita em nome da Câmara Municipal 

de CALDAS NOVAS, ela não terá como dar cumprimento ao disposto no item 14.6 e subitem 

14.6.1= 

Com razão. Procederei a correção. 

 

T) Do item 11 alíena e do e-mail 

Por fim aponta que no <Item 10.5, inc. II: ao final do 

texto, acrescentar <...mediante reembolso de custos=. O item 10.5 contempla duas situações 

absolutamente diferentes entre si:  

a) cessão de direitos patrimoniais de autor sobre tomadas de imagem bruta (tal como 



                                                  
 
captada) feita por fornecedores; e  

b)   cópia de imagens contidas no material bruto captado, em mídia compatível 

com seu uso e destinação.  

Na primeira hipótese a CONTRATANTE solicita ao fornecedor uma cópia de 

imagens contidas no material bruto captado: o fornecedor providencia a cópia e a entrega 

à CONTRATANTE. Na segunda hipótese, a CONTRATANTE solicita a mesma cópia das 

imagens contidas no material bruto capturado, porém tais imagens devem ser remetidas 

em mídia compatível com seu uso, ou seja, tais imagens devem voltar à produção e isto tem 

um custo extra, que deve ser reembolsado pela CONTRATANTE ao fornecedor= 

Com razão. Procederei a correção. 

 

3 – CONCLUSÃO  

 

Tendo em vista que o presente questionamento foi apresentado de forma 

TEMPESTIVA, este Presidente da Comissão Permanente de Licitação conhece os 

apontamentos e acata em parte as sugestões. Considerando que algumas alterações 

alteram as condições da proposta, promovo a retificação do edital com devolução dos 

prazos licitatórios.  

Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, do julgamento objetivo, 

da finalidade, portanto, respeitadas as normas que regem a modalidade em comento. 

 

Publique-se. 

 

Caldas Novas, 4 de outubro de 2021. 
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