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ATA DA REUNIÃO REALIZADA

DIA 28 DE OUTUBRO DE 2ø2L

ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Aos 28 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, nesta cidade e

municÍpio de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, capital do Estado de

São Paulo, no Palácio dos Bandeinantes - Sala dos lonnalista, situado na

Avenida Monumbi, ¡e 4.5Øø, Monumbi, neuniu-se a comissão Jurgadora da

Licitação, designada pela Pontania UNICOM ne Ø8/2Ø2L de L3/Ø7/2Ø21-, do Senhon

secnetánio Extnaondinánio de comunicação, pubricada no DOE de L6/Ø7/2ø2L,

sob a Pnesidência de PAULO ANDRÉ AGUAD0, e os membnos HÉtlA FIGUEIREDo DE

ARAU]O, NANCT APARECIDA ALEIXO, ]OSEANE GONçALVES DA SILVA e CARLOS ALBERTO

BUZANO BALLADAS, este último na qualidade de nepnesentante da sociedade

civil, nos tenmos do Decneto ns 43.142/98, pana pnocessamento da CONCORRÊruCfn

Ne ø5/2ø2L, do tipo técnica e pneço, pana a contnatação da prestação de
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INTERESSADO

ASSUNTO
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: UNïCOlvl

: Licitação pana contnatação de serviços de assessoria de

imprensa - Ag icdtra.
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senviços de Assessonia de Impnensa - Agnicultura, pana análise e julgamento

do necunso intenposto pela empnesa CDI COMUNICAçÃO CoRpORATIVA LTDA., em

face da classificação das pnopostas técnicas oconnidas na CoNCORnÊructn em

epígnafe, assim como das contnannazões apnesentadas pela empnesa C.A. DA

SILVA coMUNICAçÃo CORPORATIVA - TRIO. Dando inÍcio aos tnabalhos, cada um

dos membnos da Comissão Julgadona da Licitação analisou as nazões de nefenido

necunso e acondanam que não deve pnospenan nenhuma das nazões apnesentadas

pela empnesa RECORRENTE. Alega a RECORRENTE CDI que sua pnoposta técnica é

supenior à vencedona, TRro, possuindo maion consistência técnica e

excel-ência, tendo a Comissão Julgadona se equivocado em nelação às notas

atnibuÍdas à pnoposta da RECORRIDA TRIO. Enumena alguns dos equÍvocos que

entende ten a RECORRIDA TRfO cometido, tais como:

L) ter se equivocado quanto à missão do órgão licitante, apontando ten esta

ennado quando coloca o ITAL como instituição a senviço do agnonegócio e pana

o setor pnimário - o que senia um desvio, em seu entenden;

2) enno na defini.ção do público-a1vo pnioritário - entendendo estan a

proposta da TRIO deficiente, em companativo com a da RECORRENTE, segundo seu

entendimento - chegando a alegan que pnivilegiou o âmbito nacional, ao invés

do estadual, quanto ao público-alvo buscado;

3) inconsistência das opontunidades de mÍdia positiva - e niscos da pnoposta

vencedona - entende a RECORRENTE CDI que, a pnoposta vencedona apnesentania

"niscos" (sic) à Administração Púbrica, como niscos à imagem, pon exemplo,

e apnimonamento das matérias do seton.

Razão não soconne à RECORRENTE. Pnimeinamente, as cníticas apnesentadas pela

licitante à pnoposta elabonada pela empnesa C A DA SILVA não se apoiam nos
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cniténios do edital, e também inconneto o seu entendimento de que a pnoposta

da RECORRIDA é desapontadona, por ter adotado enfoque que a RECORRENTE

entende não estar tão corneto quanto o seu, menecendo então nedução das notas

que lhe fonam atnibuídas. Cada pnoposta técnica pode e deve adotan enfoque

técnico que entenden apnopniado, desde que conneto, e assim o fez a RECORRIDA

C A DA SILVA. Pnimeinamente, nefonçamos que o ITAL, assim como divensos

outros órgãos, faz pante integnante da APTA - Agência Paulista de Tecnologia

dos Agnonegócios, a qual tem a missão de coordenar e genencian as atividades

de ciência e tecnologia voltadas pana o agnonegócio. Sua estnutuna compneende

os institutos Agnonômico (rAc), Biológico (rB), Economia AgnÍcola (rEA),

Pesca (rP), Tecnologia de Arimentos (rtal) e Zootecnia (r4 e L4 poros

Regionais distnibuÍdos estnategicamente no Estado de São pau]o, bem como o

Depantamento de Gestão Estnatégica (DCE). As instituições de pesquisa da

Apta atendem à demanda tecnológica das vánias cadeias de produção do

agnonegócio, utilÍzando seu potencial de genação e tnansferência de

conhecimento, numa visão de desenvolvimento sustentado (foco na inovação com

nesponsabilidade social e ambiental). Pana isso, estão nespaldadas pela

capacitação pnofissional de seus pesquisadones e técnicos. pon meio de suas

atividades de pesquisa e pnodução de bens e senviços, as instituições da

Apta contnibuem pana o desenvoLvimento negional, pana a inovação cientÍfica

e tecnológica e pana o fortalecimento da economia baseada no agronegócio.

consequentemente, também o rrAL, está dinecionado pana o agnonegócio

fazendo pante integnante, pois, da SECRETARIA DA AGRICULTURA. Tem pon função

contnibuin pana a evolução das áneas de alimentos, bebidas e embalagens

atnavés de pesquisa, desenvolvimento, inovação, assistência tecnológica,
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capacitação e difusão do conhecimento técnico-cientÍfico pana o agronegócio,

em benefÍcio do consumj.don e da sociedade. E, como nessaltou a RECORRIDA C

A DA SrLVA em suas contnarrazões, que ona acolhemos, ,,o agronegócio é a

junção de inúmeras atividades que envoLvem de forma direta ou indireta, toda

a cadeía produtiva agrícoLa ou pecuária." (sic).

Pontanto, não existe nenhum enfoque enrôneo na proposta técnica da RECORRIDA,

nem quanto à objetivo, nem quanto ao púbrico-arvo, nem mesmo quanto as

definições de opontunidades de mÍdia positiva ou riscos à imagem, nem quanto

ao apnimonamento de maténias do seton, como equivocadamente entendeu a

RECORRENTE. MencÍonou ainda a RECORRIDA C A DA SILVA, em sua defesa nas

contnanrazões guê, acentadamente, na anál_ise que efetuou, houve númeno

significativo de veiculação em meios negionais ou Locais, a maior pante do

interion paulista. Pontanto, buscaná a manutenção dos meios existentes, a1ém

de pnocunan desenvolven e implementan outnos meios/veÍculos de comunicação.

Ademais, tais argumentos não se sustentam ponque não decornem dos cniténios

do edital. Recondemos, ainda, que o enfoque de assessonia de imprensa é no

âmbito do Estado de São Paulo, como pneceitua a Constituição do Estado de

São Paulo:

"Artígo 775 - Para a organização da admínistração púbLica direta e

indireta, incLusive as fundações instituídas ou mantídas por quaLquer

dos Poderes do Estado, é obrigatorio o cumprimento das seguintes

normas:

52e - É vedada ao Poder púbLico,

de quaLquer natureza fora do

direta ou índiretemente, a pubLicidade

território do Estado, pard fíns de
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propaganda governanentaL, exceto às empresas que enfrentam

concorrência de mercado e divuLgação destinada a pronover o turismo

estaduaL. (NR)

- 5 2e. com nedação dada pe

27/7ø/2øø9".

Ia Enenda ConstitucionaL ¡¡e 29, de

0s cniténios editalícios são os mais lógicos e objetivos possÍveis e fonam

pneviamente definidos com gnadações pneviamente estipuladas no edital, para

senem conhecidas e analisadas. Pon essa mesma razão é que a avaliação das

pnopostas técnicas é feita pon mais de uma pessoa, pon uma Comissão de cinco

membnos, tendo em vista a natunal- possibilidade de se ten mais de um ponto

de vista sobne uma mesma nealidade neste campo de tnabalho. A RECORRENTE CDI

em seu recunso administnativo pnetendeu reduzin a pontuação da empnesa C A

DA SILVA, pana tanto apresentando nazões baseadas em seus pnóprios cniténios,

distintos daqueles que constam do edital e, assim, nenhuma de suas nazões

menece pnospenan. Equivoca-se a RECoRRENTE, pongue os cniténios pana o

julgamento das pnopostas técnicas e a gnaduação das notas constanam

pneviamente do editar. AIém do guê, como não podenia sen difenente, as

justificativas apnesentadas pela Comissão julgadora pana cada uma das notas

deconnenam dinetamente desses mesmos cniténios e gnaduações editatÍcios. Não

podeniam, pon exemplo, como pretende a RECORRENTE, pautan-se em

justificativas tais como a que ela apresenta em suas nazões, pelo simples

fato de não tenem sido pnevistas no edital. Sua intenþnetação é equivocada,

pontanto. Entendeu esta Comissão, quanto as duas licitantes é que, cada uma,

cada qual a seu modo, atendeu com qualidade o des tnazido no edital, com
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enfoques específicos, devendo permanecen inaltenadas as notas atribuÍdas às

duas pnopostas, divensamente do que entende a RECORRENTE, cujo necunso é

impnocedente, no entendimento desta Comissão. Vemos abaixo a 1ição emitida

in "Licitações e contratos Administrativos,,, de victon Aguian landim de

Amonim, 34. Edição, Senado Fedenal, Secnetania de Editonação e publicações,

pgs. 48 e ss:

u4.9. Eficiência (economicidade, "vantajosidade" e fornaLismo

moderado) o princípio da eficiência preconiza a otimização da ação

estataL, no sentido de "fazer mais com nenos", ou seja, de conferir

exceLência nos resuLtados. como bem aLerta AviLa (2øø3, p.132),

"eficiente é a atuação adninistratíva que promove de forma satisfatoria

os fins em ternos quantitativos, quaLitativos e probabiLísticos", de

modo que a eficiência "exige nais do que mera adequação. ELa exige

satísfatoriedade na promoção dos fins atríbuídos a Administração". De

acordo com Aragão (2ØØ4, p. 7), "a eficiência não pode ser entendida

apenas como maximízação do Lucro, nas sim como um meLhor exercício das

missões de ínteresse coLetívo que íncumbe[m] ao Estado, que deve obter

a maior reaLização prótica possíveL das finaLidades do ordenamento

jurídico, com os menores õnus possíveis, tanto para o próprio Estado,

especiaLnente de índoLe fínanceira, como para as Liberdades dos

cidadãos".

Derivada de taL concepção, a ideia de formøLismo moderado busca superqr

o dogna da necessidade de ínterpretação rigorosa e LiteraL de preceitos

Legaís que pode inpLicar um fornaLismo exagerado e inútiL, prejudicando
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o andqmento dos certanes (FIJRTAD],2ø75, p.36). ou seja, confere-se

ao procedímento Licítatórío um carater instrunentaL (Licitação cono

meio, e não como um fin en sí mesmo). TaL é o entendimento do STF e do

STJ.

A compreensão do fornaLismo moderado ja é bastante arcaigada no

jurisprudência do TCu, conforme se depreende dos trechos destes

juLgados:

"No curso de procedimentos Licitatoríos, a Administração púbLica deve

pautar-se peLo princípio do formaLismo moderado, QUe prescreve a adoçõo

de formas simpLes e suficientes para propiciar adequodo grau de

certeza, segurança e respeito aos direítos dos administrados,

promovendo, assim, a prevaLência do conteúdo sobre o formaLísmo

extreno, respeitadas, oinda, as praxes essencíaís a proteção das

prerrogativas dos adminístrados (BRASIL, 2ØL5r)."

"Rigor formaL no exame das propostas dos Licítantes não pode ser

exagerado ou absoLuto, sob pena de descLassifícação de propostas mais

vantajosas, devendo as símpLes onissões ou irceguLaridades na

documentaçdo ou na proposta, desde que irreLevantes e nõo causem

prejuízos a Adninistração ou qos concorcentes, serem sanadas mediante

diLigências (BRASIL, 2ø72þ)"

É pacÍfico que o

individual, e foi

RECORRENTE. Assim,

interesse público

o oconnente nesta

deve pnevalecen sobne o intenesse

Iicitação, a pan do intento da

não fonam apresentadas nazões suficientes para que sejam
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alteradas as notas confenidas pana a empnesa c A DA srLVA. rsto posto,

conhece-se do necurso intenposto pela empnesa CDI CoMUNICAçÃO CORPORATIVA

LTDA., potr tempestivo, negando-lhe pnovimento, peras razões expostasr

mantendo-se a decisão RECORRTDA. Não havendo mais nada a negistnan, o

pnesidente da Comissão Julgadora da LÍcitação encernou a neunião, da qual

foi lavnada a pnesente ata, que segue assinada. pubtique-se o extrato que

segue a

HÉ EIREDO DE
PRESI E M

F

.1* Ctor-,rr*urn
NANC ALEIXO ]OSEANE GONçALVES

MEMBROMEMBRO

RO REPR DA SOCIEDAÐE CIVrL
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