
     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL

Processo: 02.00318/2018
Concorrência n. 002/2019 – CPL-GERAL/SML
Objeto: Contratação de Agência especializada na prestação de serviços
técnicos  de  publicidade  e  propaganda,  de  caráter  educativo  e
informativo  institucional  e  de  orientação  social,  para  atender  à
Prefeitura do Município de Porto Velho/RO.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  impugnação  interposta  pela  Empresa

MINHAGÊNCIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA,  Pessoa Jurídica de Direito

Privado, inscrita no CNPJ sob n. 04.030.261/0001-05, com sede na Rua

Afonso Pena, 219, Centro, Porto Velho/RO, aos termos do Edital de

Concorrência Pública n. 002/2019/CPL-GERAL/SML, deflagrado no processo

administrativo n. 02.00318/2018, cujo objeto resumido é a Contratação

de  Agência  especializada  na  prestação  de  serviços  técnicos  de

publicidade  e  propaganda,  de  caráter  educativo  e  informativo

institucional e de orientação social, para atender à Prefeitura do

Município de Porto Velho/RO.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Acerca de impugnações o Edital de Licitação, coadunando

com a legislação regente, tratou do tema no item 7, de onde se extrai:

7.1.  Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital
até o segundo dia útil antecedente à data prevista para a sessão de
abertura, bem como poderá suscitar eventual falha ou irregularidade
que vicie esse instrumento;

7.2.  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente
Edital, desde que protocole o seu pedido até 05 (cinco) dias úteis
antecedentes  à  data  fixada  para  a  abertura  dos  Invólucros  de
habilitação;

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Calama, nº 2508, Bairro: Liberdade

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Iraneiva 
1



     PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL

7.3.  O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnação
poderá participar do procedimento licitatório até a decisão final
da autoridade administrativa.

Inicialmente, cumpre destacar que no caso de Licitações

Públicas  as  impugnações  e  recursos  administrativos  devem  preencher

certos  requisitos  de  admissibilidade,  destacando-se  entre  eles  a

tempestividade  e  a  habilitação  legal  para  tanto  (poderes  para

representar), sob pena de não serem recebidos.

A  tempestividade  da  impugnação  ora  analisada  restou

observada, pois a abertura da licitação está designada para o dia

10.09.2019,  motivo  pelo  qual  as  mesmas  devem  ser  CONHECIDAS e

JULGADAS. 

Analisando  a  documentação  Protocolada  nesta

Superintendência Municipal de Licitações e encaminhada ao e-mail pela

impugnante,  verifico  que  foram  preenchidos  todos  os  requisitos

necessários, capazes de evidenciar a legitimidade da representação do

signatário.

DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E JULGAMENTO

I – Item 5.2 do edital, consta inserção de documentos, que sobrepõe as

disposições  dos  itens  subsequentes  sobre  a  formulação  dos  demais

Invólucros.

A  impugnante  faz  apontamentos  quanto  a  erros

materiais, que podem causar, segundo ele, confusão sobre o teor do

item 5.2 do edital, que está descrito de maneira discrepante e pode

levar a uma interpretação ambígua.

Dispõe o item impugnado, in verbis:
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5.2. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial

da proponente que optar por prestar suas informações mediante

o  SICAF, será confirmada por meio de consulta  “on – line”,

mediante apresentação do cadastro da empresa naquele sistema,

que deverá obrigatoriamente estar contido no Invólucro nº 05

–  (habilitação),  quando  da  abertura  dos  Invólucros  de

habilitação  (Documentação)  e  substituirá  a  documentação

mencionada nos subitens: 15.3.1 a 15.3.4, 15.4.1 a 15.4.7

deste  Edital,  sendo  assegurado  à  licitante  cadastrada  no

SICAF o direito de apresentar a documentação de habilitação

dentro do Invólucro 01 atualizada e regularizada; (g.n)

     De  fato,  a  simples  leitura  do  item  invocado  pela

impugnante, em confronto com suas alegações, já são suficientes para

caracterizar a absoluta procedência da insurgência apresentada, uma

vez que o Invólucro 01, trata-se justamente da Via que não pode em

hipótese alguma, identificar o licitante.

  O item questionado, é justamente para assegurar ao

licitante o direito que lhe assiste, sem que o mesmo possa infringir

as regras do instrumento convocatório, quanto a forma de apresentação

da documentação Habilitatória atualizada e regularizada, quando este

optar por  substituir pelo  SICAF, toda  a documentação  prevista nos

subitens: 15.3.1 a 15.3.4, 15.4.1 a 15.4.7. Dessa forma, o item 5.2,

passa a viger com a seguinte redação:

 5.2.  A  regularidade  do  cadastramento  e  da  habilitação
parcial da proponente que optar por prestar suas informações
mediante o SICAF, será confirmada por meio de consulta “on –
line”,  mediante apresentação do cadastro da empresa naquele
sistema,  que  deverá obrigatoriamente  estar  contido  no
Invólucro  nº  05  –  (habilitação),  quando  da  abertura  dos
Invólucros  de  habilitação  (Documentação)  e  substituirá  a
documentação mencionada nos subitens: 15.3.1 a 15.3.4, 15.4.1
a  15.4.7  deste  Edital,  sendo  assegurado  à  licitante
cadastrada no SICAF o direito de apresentar a documentação de
habilitação dentro do Invólucro 05 atualizada e regularizada;
(g.n)

II – Exclusão de previsões já regulamentadas nos itens 13.4 do Edital
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e 16.4 do Projeto Básico, que deveria constar na Minuta do Contrato

Nesse quesito, a impugnante aponta erro material na

exclusão da alínea “a”, constante nos itens 13.4 do Edital, e 16.4 do

Projeto Básico, a qual deveria também constar no item 8.1 da Minuta do

Contrato. Vejamos:

Itens 13.4 do Edital e 16.4 do Projeto Básico

(...)  Os quesitos a serem valorados são os integrantes da

Planilha  que  constitui  o  Anexo  III  do  Projeto  Básico,

ressalvado  que,  nos  termos  do  art.  46,  §  1º,  da  Lei  nº

8.666/1993, não será aceito:

a) Desconto inferior a 20% (vinte por cento) em relação aos

preços  previstos  na  tabela  do  Sindicato  das  Agências  de

Propaganda do Pará (SINAPRO – PA) a título de ressarcimento

dos custos internos dos serviços executados pela licitante;

(g.n)

b) Percentual de honorários superior a 10% (dez por cento),

incidente  sobre  os  preços  de  serviços  especializados

prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à

execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e

de geração de conhecimentos pertinentes à execução do futuro

contrato;

c)  percentual  de  honorários  superior  a  15%  (quinze  por

cento), incidente sobre os preços de serviços especializados

prestados  por  fornecedores,  referentes  à  criação  e  ao

desenvolvimento  de  formas  inovadoras  de  comunicação

publicitárias destinadas a expandir os efeitos das mensagens,

em consonância com novas tecnologias;

d)  percentual  de  honorários  superior  a  15%  (quinze  por

cento), incidente sobre os preços de serviços especializados

prestados  por  fornecedores,  referentes  à  produção  e  à

execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não

proporcione a licitante o desconto de agência concedido pelos

veículos  de  divulgação,  nos  termos  do  art.  11  da  Lei  nº

4.680/1965.

Item 8.1 da Minuta do Contrato

8. CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO
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8.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada e
ressarcida conforme disposto nesta Cláusula.

8.1.1. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes
sobre  os  preços  de  serviços  especializados  prestados  por
fornecedores,  referentes  ao  planejamento  e  à  execução  de
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração
de conhecimento pertinentes à execução deste contrato: ______
% (_________por cento);

8.1.2. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes

sobre  os  preços  de  serviços  especializados  prestados  por

fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de

formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a

expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas

tecnologias:_____% (_________ por cento);

8.1.3. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes

sobre  os  preços  de  serviços  especializados  prestados  por

fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de

peça e ou material cuja distribuição não proporcione a esta

contratada o desconto de agência concedido pelos veículos de

comunicação e divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº

4.680/1965: ________% (_______Por cento).

8.2. Os  preços  propostos  são  de  nossa  exclusiva
responsabilidade da contratada e não assistirá o direito de
pleitear,  durante  a  vigência  deste  contrato,  nenhuma
alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

Por  fim,  sugere  que  sejam  inseridas  Cláusulas  na

Minuta  do  Contrato,  o  qual  alega  que  foram  copiadas  de  outros

contratos públicos com o mesmo objeto, citando a licitação do Governo

do  Estado  de  Rondônia  e  Assembleia  Legislativa,  as  quais

transcrevemos: 

In verbis:  8.1.4. Desconto de XX% (__________), dos valores

previstos na tabela referencial de preços do Sindicato das

Agências de Propaganda do Estado do Pará (SINAPRO – PA), a

título  de  ressarcimento  dos  custos  internos  dos  serviços

executados pela CONTRATADA.
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8.1.4.1 Os leiaute, roteiros e similares reprovados não serão

cobrados pela CONTRATADA.

8.1.4.2  A  CONTRATADA  se  compromete  a  apresentar  antes  do

início  dos  serviços,  planilha  detalhada  com  os  valores

previstos n tabela referencial de preços do Sindicato das

Agências de Propaganda do Estado … Agências de Propaganda do

Estado do Pará (SINAPRO – PA) e com os preços correspondentes

a  serem  cobrados  da  CONTRATANTE  ,  conforme  previsto  no

subitem  8.1.4.  acompanhada  de  exemplar  da  referida  tabela

impressa pelo Sindicato ou autenticada por ele.

Neste  diapasão,  passamos  à  análise  detalhada

primeiramente quanto ao erro material.

Na Leitura do Instrumento Convocatório como um todo, e

podemos observar que nos itens 16.5 e o Anexo III do Projeto Básico,

também estão previstas as exigências contidas na alínea “a”, e são

itens imprescindíveis  para a  Licitação, pois  o primeiro  trata dos

quesitos a serem pontuados na Proposta Técnica, e o segundo trata da

Planilha de Preços.

Denota-se que está claro o erro material citado pelo

Impugnante, pois não carece de maior exame para detectar que há um

flagrante  desacordo  entre  o  Projeto  Básico,  Edital  e  Minuta  do

Contrato.

Dessa forma, será acrescido ao item 8 da Minuta do

Contrato, o subitem 8.1.4, que passará a viger da seguinte forma:

8. CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO.

8.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada e
ressarcida conforme disposto nesta Cláusula.

8.1.1. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes
sobre  os  preços  de  serviços  especializados  prestados  por
fornecedores,  referentes  ao  planejamento  e  à  execução  de
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração
de conhecimento pertinentes à execução deste contrato: ______
% (_________por cento);

8.1.2. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes

sobre  os  preços  de  serviços  especializados  prestados  por
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fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de

formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a

expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas

tecnologias:_____% (_________ por cento);

8.1.3. Honorários, a serem cobrados do ANUNCIANTE, incidentes

sobre  os  preços  de  serviços  especializados  prestados  por

fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de

peça e ou material cuja distribuição não proporcione a esta

contratada o desconto de agência concedido pelos veículos de

comunicação e divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº

4.680/1965: ________% (_______Por cento).

8.1.4. Desconto de XX% (__________), dos valores previstos na

tabela referencial de preços do Sindicato das Agências de

Propaganda do Estado do Pará (SINAPRO – PA), a título de

ressarcimento  dos  custos  internos  dos  serviços  executados

pela CONTRATADA.

8.2. Os  preços  propostos  são  de  nossa  exclusiva
responsabilidade da contratada e não assistirá o direito de
pleitear,  durante  a  vigência  deste  contrato,  nenhuma
alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

Em relação a sugestão para inserção do item 8.1.4.1,

que determina de quem será o ônus dos serviços reprovados, informamos

que o item 7.5 da Minuta do Contrato já contempla essa previsão, de

maneira ainda mais ampla e completa. Vejamos: 

7.5. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para

que qualquer execução, referente à produção, veiculação ou à

distribuição, considerada não aceitável, no todo ou em parte,

seja  refeita  ou  reparada  a  suas  expensas  e  nos  prazos

estipulados pela fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.

Ante  ao  exposto,  consideramos  que  o  texto  do  item

suscitado, não  deixa dúvidas  que os  serviços reprovados  não geram

custos  ao  CONTRATANTE,  cabendo  apenas  a  CONTRATADA,  portanto  não

acatamos a inserção do item sugerido.
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Por fim, no tocante a sugestão de inserção do item

8.1.4.2, da mesma forma do item anterior, informamos que o Instrumento

Convocatório  não  foi  silente  quanto  aos  parâmetros  de  preços  que

baseiam a presente licitação, a exemplo transcrevemos a alínea “a”, do

item 13.5.

a) A utilização da Tabela do SINAPRO – PA configura-se como

meio  de  referência,  pois  não  há  uma  tabela  oficial  em

Rondônia, não acarretando problemas ou danos ao erário, nem

indo de encontro com as normas que orientam os procedimentos

licitatórios.  Desta  forma,  a  Prefeitura  do  Município  de

Porto Velho, baseado nos fatos e determinações legais que

norteiam a propaganda e a publicidade no país, irá servir-se

da Tabela Referencial de Custos do Sindicato das Agências do

Pará – SINAPRO – PA como método para melhor atingir-se o fim

a que o objeto deste Briefing e Edital se destinam.

O Projeto Básico no item 6.1.15.2, assim prevê:

A contratada terá que apresentar sempre 03 (três) orçamentos

obtidos  com  fornecedores  que  atuem  no  mercado  do  ramo

pretendido, conforme previsto no § 1º do Art. 14 da Lei nº

12.232/2010.

Resta claro que todo o mercado de publicidade, objeto da

presente licitação, possui seus preços baseados em tabelas de custos

de veiculação, no caso da Prefeitura do Município de Porto Velho, por

não haver uma Tabela Oficial no Estado de Rondônia, esta se valerá da

Tabela do SINAPRO – PA.

As  orientações  e  informações  dos  Serviços  a  serem

prestados, já estão previstos no Briefing, porém em vista da natureza

do objeto, a forma ou a efetiva execução de cada atividade, dependerá

da peculiaridade do serviço que estará sendo solicitado no momento.

Esclarecemos  ainda,  que  deverá  a  contratada  apresentar

sempre 03 orçamentos obtidos com fornecedores que atuem no mercado, é

nesse momento que a Comissão de recebimento do serviço, irá verificar
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se os valores apresentados, estão dentro do Estimado da Tabela do

SINAPRO-PA, ou seja, não serão aceitos quaisquer serviços com valores

superiores aos determinados na Tabela.

Ante ao exposto, não acatamos a inserção de item 8.1.4.2,

conforme sugerido pela impugnante.

DA DECISÃO

Dessa  forma,  com  lastro  nos  questionamentos  aqui

levantados, entendemos que é necessário corrigir o item 5.2 do Edital,

e proceder com o ajuste necessário no item 8 da Minuta do Contrato.

Não acatamos a sugestão de inserção dos itens 8.1.4.1 e 8.1.4.2, pois

entendemos  que  já  estão  previstos  no  Edital.  Assim,  conheço  a

impugnação apresentada, para no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE,  com as

devidas publicação no site  www.portovelho.ro.gov.br,  sem alteração no

horário e data de abertura do certame, em razão deste acolhimento não

influenciar  na  alteração  do  objeto,  nem  tampouco,  do  valor  da

contratação.

     Porto Velho, 26 de Agosto de 2019.

Iraneiva Silva Costa
Presidente CPL GERAL/SML

André Lopes Shockness 

Membro de CPL-GERAL/SML

Carla Lauriane de Araújo

 Membro de CPL-GERAL/SML 
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