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ASSUNTO Licitação para contratação de prestação de serviços de Assessoria de

Imprensa — DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, nesta cidade e

município de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, no Palácio dos

Bandeirantes — Sala dos Jornalistas, situado na Avenida Morumbi, n° 4.500,

Morumbi, reuniu-se a Comissão Julgadora da Licitação, designada pela Portaria

UNICOM no 12/2021 de 23/11/202; do Senhor Secretário Extraordinário de

Comunicação, publicada no DOE de 24/11/2021, sob a

ANDRÉ AGUADO, e os membros HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAUJO, ADRIANA

CALVO SILVA PINTO, JOSEANE GONÇALVES e CARLOS ALBERTO BUZANO fl~
BALLADAS, este último na qualidade de representante da sociedade civil, noflp)
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termos do Decreto n° 43.142/98, para processamento da CONCORRÊNCIA N°

08/2021, do tipo técnica e preço, visando a contratação da prestação de serviços

de Assessoria de Imprensa — Desenvolvimento Social, para análise e manifestação

do recurso administrativo interposto pela empresa RPMA COMUNICAÇÃO LTDA.,

bem como das contrarrazões apresentadas pela empresa C.A. DA SILVA

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA (TRIO), em face da r. decisão que classificou as

propostas de preços e apurou a nota final das empresas licitantes, publicado no

Diário Oficial do Estado em 19.04.2022.

Cada um dos membros da Comissão Julgadora da Licitação analisou

separadamente o recurso e as contrarrazões apresentadas. Trata-se de recurso

administrativo interposto tempestivamente onde a recorrente declina seus

inconformismos contra a decisão de classificação das propostas de preços e

apuração final das licitantes. Foi desclassificada do certame a empresa ora

recorrente - RPMA Comunicação Ltda., por não atender às regras do edital,

deixando de indicar os preços para cada item de sua planilha.

A recorrente alega em suas contestações não haver fundamentos e nem regras no

edital que indique que a planilha deveria ser preenchida de forma diversa do que

apresentou. Delineia em suas explanações que, ainda que se chegasse à conclusão
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de que a planilha do edital continha única linha para indicação do preço unitário,

bastaria que esta Comissão Jul9adora de Licitação efetuasse o cálculo da média

ponderada dos valores unitários, havendo, assim a correção da planilha de

formação de preço sem alteração do valor da proposta.

Além disso, argumenta que a correção da planilha de formação de preço sem

alteração do valor da proposta é prática inclusive recomendada e compreende-se

possível que a Comissão permita que a empresa ofertante da melhor proposta

possa corrigir a planilha apresentada durante o certame, sem que isso resulte em

aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre

os participantes.

Trouxe também o pretexto de que a própria Comissão Julgadora procedeu ajuste

na planilha da licitante C.A. da Silva Comunicação com a correção das casas

decimais, ao dizer que, estas sim, estavam em desconformidade com o edital, não

havendo motivo que justifique a sumária desclassificação da ora recorrente sem

possível ajuste de sua planilha.

Primeiramente, cabe a esta Comissão esclarecer que, diversamente do que

aponta a recorrente, os critérios de julgamento da proposta de preços estão
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contidos no edital e foram obedecidos no momento da análise e julgamento das

propostas. O conteúdo da proposta de preços também foi previamente definido,

conforme o disposto no item 5.1. e seguintes do edital, é claro ao estabelecer:

“5.1. Conteúdo. O ENVELOPE N°2 — PROPOSTA DE PREÇOS deverá

conter os seguintes documentos, todos assinados pelo representante

legal do licitante ou por seu procurador, juntando-se cópia do

respectivo instrumento de procuração:

~.z.i. Proposta de preço, conforme o modelo do Anexo IV.z, redigida

em língua portuguesa (salvo quanto às expressões técnicas de uso

corrente), com páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras,

emendas, borrões ou entrelinhas, contendo os seguintes elementos:

5.1.2. Planilha de preços unitários e totais, conforme o modelo do

Anexo R/.2, preenchida em todos os itens, com seus respectivos

preços unitários e global, grafados em moeda corrente nacional com

no máximo duas casas decimais.

Conforme vemos, importa destacar que o instrumento convocatório prevê sim

quais informações deveriam constar da proposta de preços e por sua vez, o item

~~/
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5.1.2. do Edital estabelece enfaticamente qual modelo o proponente deveria

seguir detalhando largamente como e com quais elementos deveria formar a sua

planilha.

Ocorre que, ao analisar a proposta de preços desta licitante recorrente, verificou-

se que ela apresentou para o mesmo item mais de um valor unitário, logo a

proposta ficou incerta. Os itens os quais deveriam ser valorados eram as

atividades descritas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. Logo, ao que tudo indica, a

recorrente considerou os subitens como serviço diverso das atividades descritas

em cada item que compõe a planilha e possivelmente por este motivo valorou

preço distinto.

Queria esta empresa RPMA que a Comissão Julgadora corrigisse a sua proposta.

A verdade é que, por serem incertos os valores constantes da planilha apresentada

pela recorrente, atribuir esta Comissão outro preço seria incluir um valor

hipotético, baseando-se em uma suposição. Não poderia a Administração deduzir

valores para os itens divagando ou construindo valores aleatórios na elaboração

de uma nova proposta escolhendo dentre os diversos valores ofertados. Mesmo

porque para cada item a licitante deveria ofertar apenas um valor. nJ
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A apresentação de valor certo é imprescindível. Quando a proposta é incerta, não

há diligência que possa afastar a incerteza quando são ofertados mais de um valor.

Não havia nenhum cálculo aritmético possível para se apurar o valor do item

quando a licitante, de fato, ofertou mais de um. Deste modo, a apresentação de

valores certos para composição de preços é imperativa!

De fato, como levantou a recorrente, a lei de licitações, Lei federal n°8.666/93, em

seu artigo 43, parágrafo 30, prevê a possibilidade de que a Comissão da Licitação

promova a diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do

processo. Veda, contudo, que se promova a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar originariamente da proposta.

Com efeito, não seria juridicamente viável a realização de diligência tendente a

sanear irregularidade essencial de determinado documento alterando a

substância das propostas ou acarretando na juntada de documento ou informação

que, originalmente, deveria constar da proposta, configurando a tentativa de

correção de irregularidade essencial.

Proposta de preço com apenas um valor para cada item, deveria constar desde a

entrega dos envelopes.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

Acentua-se que o dever de diligência nas licitações públicas está intrinsecamente

ligado ao interesse público, mesmo porque não se realizaria uma diligência se não

estivesse claro que aquele licitante oferece as melhores condições de contratação

para a administração pública, o que não era o caso.

Verifique-se que esta Comissão Julgadora sempre primou pela adequação da

proposta ofertada pela licitante no que tange aos ajustes ou diligências, mas, para

tanto, necessário é que isto seja possível e também que haja evidente vantagem

para a administração e nenhuma dessas hipóteses se viu presente no caso em

questão.

Então, ponderou-se aqui que a natureza dos erros de preenchimento na planilha

de preços da empresa RPMA Comunicação não se enquadra como meros erros

materiais, como alega. Mas, travestem-se em erros impeditivos de oportunizar-se

sua correção. Razão pela qual esta Comissão Julgadora da Licitação deixou de

diligenciar para corrigi-los, vez que impossível fazê-lo.

Harmonizou-se também os princípios do julgamento objetivo e do princípio da

vinculação ao instrumento convocatório com a busca pela proposta mais
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vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo moderado, entendendo

possível a correção de erros formais e materiais de fácil constatação nas planilhas

de preço, desde que se mantenha exequível. Foi o que ocorreu com a proposta da

licitante C.A. da Silva Comunicação (Trio).

Acontece que, no auge de seus inconformismos esta recorrente atacou a proposta

desta licitante C.A da Silva ressaltando que a Comissão procedeu ajuste na

planilha desta concorrente e que estas sim estavam em desconformidade com as

regras do edital.

Trata-se, tão-somente, de ajuste nas casas decimais que por preciosismo

aritmético foram colocadas a mais na proposta desta empresa C.A. da Silva e a

exclusão dessas casa em nada alterou a classificação dos valores propostos. No

mais, a sua proposta estava correta, sendo de fácil constatação e possível a

aferição do valor e que nenhuma dúvida trouxe sobre o valor de sua proposta.

Repetiu inúmeras vezes esta recorrente que não havia regras expressas no edital

de que os valores unitários deveriam ser únicos para cada item. Mostra-se

oportuno esclarecer que as regras editalícias eram tão claras que, somente esta -,

licitante se utilizou de outro formato para aferição de preços. As demais empresas
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preencheram perfeitamente a planilha, sem alterar o formato fornecido pelo

edital. As regras constam do modelo do Anexo lV.2. do Edital que em momento

algum determina a indicação de preço para os subitem mas apenas para os itens.

Não é demais ressaltar que em certames licitatórios devem ser observados,

inequivocamente, todos os princípios licitatórios, como o ocorrente no caso

presente, notadamente o princípio da vinculação do instrumento convocatório.

Sobre o tema, vejamos o que ensina Hely Lopes Meirelles: “A vinculação ao edital

sign.fica que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do

pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao

procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao

contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se

obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus

participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora. Nem se compreenderia que

a Administração fixasse no edital o modo eforma de participação dos licitantes, bem

como as condições para a elaboração das ofertas, e, no decorrer do procedimento ou na

realiza ção do julgamento ou no contrato, se afastasse do estabelecido e admitisse

documentação e propostas em desacordo com o solicitado.” (MEIREL LES, Hely Lopes.

Licitação e Contrato Administrativo. p. 51. ‘5 ed. Malhe iros. São Paulo. 2010).
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Examine-se que, o modelo constante do anexo lV.2. o edital é objetivo em indicar

que o licitante deveria preencher o quadro de horas atividades estimadas para

“cada um dos itens que compõem o objeto da licitação”. Em momento algum este

instrumento mencionou a valoração de “subitens” e foi além — indicando

claramente como o licitante deveria preencher o quadro, senão vejamos, a tftulo

de exemplo:

ANEXO IV.2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS ETOTA 5

CONCORRÊNCIA N° oSIzon

PROCESSO SEGOV-PRC-2onjoanO

i. QUADRO DE HORAS ATIVIDADES ESTIMADAS PARA CADA UM DOS ITENS QUE

COMPÕEM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO
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A• desqueco oobjetodesta Númerode Preçopor Valortotal
icitação subdividida em itens técnicos e seus Horas ativi e ora mensa por

subitens: estimadas por atividade
Mês

b) Mon’ oramento diáno da exposição dos
ro’etos ões e r ramas na ‘d a - veiculos j ~

de comun ão considerados os mais
revistas. 1V. rádio e intenet:

bn.. avaliação diária por meio de leitura do
conteúdo das maténasjomalisticas publ cadas
que abordam temas concementes ao âmbito de
atuação elencado no item z ? do projeto, bem
como de ferr de comunicação
dispon b izadas que versem sobre tais ações,
programas e pro etos assm como verificação
dos resultados obtidos com a ap cação do
p ano de comunicação referido no item *

precedente;

b a. apob na elaboração de re atórios
específicos sobre temas relacionados a ações,
projetos e serviços que envolvam o âmbito de
atuação de itado no Projeto Básico para
servir corno ferramenta e suporte às ações de
comun cação realizadas junto aos veias s de
comun cação. o toca te à divulgação e
pub icação destes temas, atendendo a
disposto o artigo ~ ~i° da Constitu çao
Federa

A planilha acima diz por si só como deveria ser preenchida, não requerendo

extraordinário entendimento para fazê-lo. Como se não bastasse, o licitante

poderia se utilizar também da planilha orçamentária preenchida anexada ao

Edital. A título exemplificativo, como segue: -
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ANEXO VIII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

Atividades que comporão o objeto desta Número e Preço por Valor total
licitação, subdividida ciii itens tecnicos e seus Horas atividade Hora mensal por

subitens: estimadas ar atividade
Mês

b Monitonmento diário da si ão dos ~
projetos. acões e orooramas na midia - veiculos ~
de comum ão assim cons derados os mais
revistas, W. rad o e nternet:

b t ava iação diaria, po meio de leitura do
conteudo das matérias jornalísticas pub cadas
que abordam temas concementes ao âmbito de
atuaçâoelencado o~ em 1 doprojeto bem
como de ferramentas de com nicação
dispon b que versem sobre tais ações, o, —

prog e projetos, assim como ção S ~
dos resultados obtidas com a ap cação do
plano de comu icação refe do no item
precedente

bz a ao na elaboração de re atá os
específicos sobre temas re acionados a ações,
projetos e serviços que envolvam o âmbito de
atuação de mitado no Prc~eto Básico, para
servir como ferramenta de suporte ãs açoes de
comunicação rea izadas junto aos v&culos de
comunicação, o tocante à divulgação e
publicação destes temas atendendo ao
disposto no artigo 3j 4t° da Constitu ção
Federa -

como o licitante recorrente fez em sua proposta de preços.

Deste modo, este anexo VIII constante do edital também serviria de

modelo para o licitante elaborar sua proposta de preços, tendo em

Como se vê, em nenhum desses documentos vemos valores para os subitens

referência e

vista que o

proponente não poderia, inclusive, oferecer valores superiores a estes orçados
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pela Administração Pública. A planilha de preços trazida pelos licitantes deveria

estar em consonância também com esta planilha orçamentária juntada pela

Unidade Contratante.

Como então, aceitar as razões desta licitante ao dizer que não havia regras no

edital que indicassem como ela deveria preparar a sua proposta?

Essas são todas flagrantemente infundadas.

Ademais, a recorrente demonstra não ter assimilado o preenchimento da planilha

de preços e tê-lo interpretado de forma equivocada. De fato, restou demonstrado

que a decisão pela desclassificação desta empresa decorreu do fato de que ela

ofertou uma proposta incerta e não passível de correção.

A observância às regras do edital é uma decorrência direta da imposição do princípio

da competitividade, não podendo ser concedido aos concorrentes vantagem ou

benefício que prejudique a isonomia dos participantes do certame, justamente

porque, se for admitida a possibilidade de flexibilização das regras do edital, viola-se

a igualdade de condições que representa o elemento essencial estruturante d

própria noção de licitação pública.
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No caso da recorrente RPMA, mesmo desacertando em sua proposta, no afã de

afastar as demais concorrentes se vale de argumentos vazios e infundados e esta

proponente parece esquecer os princípios que regem a atividade administrativa,

notadamente o da supremacia do interesse público sobre o particular, o qual, no

dizer de Maria Sylvia Zanella di Pietro: “... o princípio da supremacia do interesse

público, também chamado de princípio da finalidade pública, está presente tanto no

momento da elabora ção da lei como no momento da sua execução em concreto pela

Administração Pública. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em

toda a sua atuação PIETRO, Maria Sylvia Zanella DL Direito Administrativo. i9~ edição.

Editora Atlas. São Pauto, 2006, pag. 68.

Assim, não existe, em nosso entender, quaisquer elementos, jurídicos ou de fato, que

ensejem quaisquer revisão ou alteração, segundo a análise da Comissão Julgadora,

mas sim simples tentativa de tumulto, da capacidade avalia tiva e cognitiva da

Comissão Julgadora, por parte da recorrente, na maior parte das vezes, ou simples

inconformismo, despidos de maiores justWcativas técnicas ou defato.

Patente que deve a Comissão Julgadora respeitar as condições prefixadas

edital, além de obedecer às normas gerais da atividade licitatória — e foi o
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ocorrente no caso presente, obedecendo ao princípio da vinculação ao

instrumento convocatório do certame, previsto no art. 41 da Lei 8666/93.

CONCLUSÃO: Por todo o exposto, esta Comissão Julgadora de Licitação entende

que o recurso interposto pela empresa RPMA COMUNICAÇÃO LTDA. deve ser

conhecido, por tempestivo, porém, deve a ele ser negado provimento, mantendo-se

inalterada a decisão recorrida. Nada mais havendo a registrar, o presidente da

Comissão Julgadora da Licitação encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente

ata, que segue assinada.

PAULO AND
PRESI~EN E

~DSAO)’&}
JOSEANE GONÇALVES

MEMBRO

CARLOS ALBERTO BUZANO BALLADAS
MEMBRO REPRES. DA SOCIEDADE CIVIL

M

LVO 5. PINTO
MEMBRO


