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PROCESSO Nº 16495/2019-e

RELATOR : CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

EMENTA : Concorrência n.º 02/19, lançada pela Secretaria de Estado de Comunicação
do Distrito Federal – Secom/DF, cujo objeto consiste na contratação de empresa
prestadora de serviços  de comunicação digital  para  atender  as  necessidades  da
referida Pasta de Estado e dos demais órgãos da Administração Direta do Governo do
Distrito Federal.

DECISÃO Nº 2742/2020

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar
conhecimento do Ofício n.º 40/20-SECOM/GAB/SUAG (peça 20), do link de acesso ao
Processo  SEI  n.º  04000-00000184/19-12  (peça  21)  e  da  cópia  do  processo,
particionado  em 9  (nove)  arquivos  digitais,  juntados  à  aba  “ASSOCIADOS”,  do
sistema e-TCDF; II – considerar cumprida a diligência determinada pelo item II da
Decisão n.º 2.820/19; III – autorizar: a) a homologação da Concorrência n.º 02/19-
Secom/DF e a adjudicação de seu objeto aos licitantes vencedores; b) o envio de
cópia  do  relatório/voto  do  Relator  e  desta  decisão  à  Secretaria  de  Estado  de
Comunicação do Distrito Federal – Secom/DF e ao Presidente da Comissão Especial
de Licitações; c) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização Especializada –
Sespe, para fins de arquivamento. 

Presidiu  a  sessão  a  Presidente,  Conselheira  ANILCÉIA  MACHADO.  Votaram  os
Conselheiros  MANOEL  DE  ANDRADE,  RENATO RAINHA,  INÁCIO  MAGALHÃES
FILHO,  PAULO  TADEU,  PAIVA  MARTINS  e  MÁRCIO  MICHEL.  Participou  o
representante do MPjTCDF, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA.

SALA DAS SESSÕES, 15 de Julho de 2020

João Batista Pereira De Souza
Secretário das Sessões

Anilcéia Luzia Machado
Presidente
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Processo n.º: 16.495-19-e 

Jurisdicionada: Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – Secom/DF 

Assunto: Licitação 

Ementa: Edital de Concorrência n.º 02/19-Secom/DF. Contratação de empresa 
prestadora de serviços de comunicação digital para atender as necessidades 
da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal e dos órgãos 
da Administração Direta do Governo do DF. Decisão n.º 2.820/19. 
Determinação à Secom/DF no sentido de se abster de proceder à 
homologação do referido certame e à adjudicação de seu objeto até ulterior 
deliberação desta Corte, encaminhando, para fins de análise, cópia das atas 
e demais documentos que respaldem o processo de julgamento das 
propostas. Nesta fase: análise do cumprimento da diligência. Secretaria de 
Fiscalização Especializada sugere ao Tribunal considerar cumprida a 
diligência determinada pela Decisão n.º 2.820/19; autorizar a Secom/DF a 
homologar a Concorrência n.º 02/19 e adjudicar o objeto aos licitantes 
vencedores; e retornar os autos àquela Unidade Técnica para fins de 
arquivamento, sem prejuízo de futuras averiguações. Voto convergente, com 
ajustes redacionais. 

RELATÓRIO 

Trata-se do exame do Edital de Concorrência n.º 02/19-Secom/DF, cujo 
objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação digital para 
atender as necessidades da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal 
– Secom/DF e dos órgãos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, 
conforme prevê o art. 22 do Decreto n.º 39.610/19, referentes à: a) prospecção, 
planejamento, implementação, manutenção e monitoramento de soluções de 
comunicação digital, no âmbito do contrato; b) criação, execução técnica e distribuição 
de ações e/ou peças de comunicação digital; e c) criação, implementação e 
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação digital, destinadas a expandir 
os efeitos de mensagens e conteúdos do Governo do Distrito Federal, suas secretarias 
e administrações regionais, em seus canais proprietários e em outros ambientes, 
plataformas ou ferramentas digitais, em consonância com novas tecnologias.  

Na Sessão Ordinária n.º 5.154, do dia 20.08.19, o Tribunal exarou a 
Decisão n.º 2.820/19 (peça 11), de seguinte teor: 

“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar 

conhecimento: a) do Edital da Concorrência n.º 02/19 (peça 2, e-doc D370D5B1-e), 

lançado pela Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – 

Secom/DF; b) do e-mail encaminhado pela Secom/DF (peça 4, e-doc 6E1AE57B-

e), por meio do qual foi disponibilizado acesso ao Processo SEI n.º 04000-

00000184/2019-12, reproduzido na peça 5, e-doc B26CE168-e; II – determinar à 

Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – Secom/DF que se 

abstenha de proceder à homologação do referido certame e à adjudicação de 

seu objeto até ulterior deliberação desta Corte, encaminhando, para fins de 

análise, cópia das atas e demais documentos que respaldem o processo de 

julgamento das propostas; III – autorizar: a) o encaminhamento à Secom/DF de 

cópia desta decisão e do relatório/voto do Relator, com vistas a subsidiar o 

cumprimento do item II anterior; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização 
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Especializada – Sespe, para os devidos fins.” Grifei  

 Decorridos alguns meses sem que a jurisdicionada se manifestasse, a 
Unidade Técnica sugeriu a realização de diligência para que viessem aos autos 
informações acerca do Edital da Concorrência n.º 02/19-Secom/DF, inclusive sobre a 
existência de interesse no prosseguimento do certame. Na oportunidade, observei que 
a licitação ainda se encontrava em andamento, razão por que determinei o retorno do 
feito à área técnica para a continuidade do acompanhamento (cf. Despacho Singular 
n.º 48/20-GCMA, peça 19). 

Em seguida, foi juntado o Ofício n.º 40/20- SECOM/GAB/SUAG (peça 
20), no qual a jurisdicionada informou que a Concorrência n.º 02/19 teve sua última fase 
concluída no dia 08.05.20, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do 
dia 11.05.20, disponibilizando, assim, o link de acesso aos autos do Processo SEI n.º 
04000-00000184/19-12, encaminhado por e-mail (peça 21). 

Nesse contexto, por meio da Informação n.º 117/20-DIFLI (peça 23), a 
Secretaria de Fiscalização Especializada – Sespe teceu as seguintes considerações 
sobre a matéria: 

“DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECOM  

5. Por meio do link de acesso aos documentos do Processo SEI nº 04000-
00000184/2019-12, extraímos cópia do Processo Administrativo a partir do 
documento de número 25351002 (e-doc 003D381E-e, Peça 22), e os juntamos à 
aba “ASSOCIADOS” do sistema e-TCDF, separados em 9 (nove) partes, em razão 
do tamanho dos arquivos digitais, porém, com os arquivos das peças do processo 
nomeadas e numeradas de 001 a 193 de modo a facilitar sua identificação.  

6. Em verificação aos documentos contidos nos autos administrativos, constatamos 
que o certame transcorreu conforme regramento previsto no Edital (Peça 02).  

7. Preliminarmente à abertura do certame, foi realizado o sorteio para a formação 
da Subcomissão Técnica, prevista no item 17 do Edital (fls. 17/20, Peça 02), 
conforme documentos 011, 041 a 048 e 049 (Cópia do Processo SEI – 1 de 9 / 
Associados e-TCDF). 

8. Os documentos da “Primeira Sessão” do certame, prevista no item 20.2 do Edital 
(fls. 21/22, Peça 02), estão disponibilizados nos documentos 060 a 094 (Cópia do 
Processo SEI – 2 de 9 a 6 de 9 / Associados e-TCDF), sendo publicado no DODF 
de 27/09/2019 o AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
(documento 094, Cópia do Processo SEI – 6 de 9 / Associados eTCDF), indicando 
que das 17 licitantes, apenas 1 foi inabilitada.  

9. A “Segunda Sessão” seguiu os regramentos previstos nos itens 20.3 a 20.4.2 do 
Edital (fls. 22/24, Peça 02), conforme registrado na ATA DE ABERTURA - 
SEGUNDA SESSÃO (documento 116, Cópia do Processo SEI – 7 de 9 / Associados 
e-TCDF).  

10. As peças que tratam da “Terceira Sessão”, prevista nos itens 20.5 e 20.6 do 
Edital (fl. 24, Peça 02), relativo ao julgamento das propostas técnicas, estão nos 
documentos de números 126 a 155 (Cópia do Processo SEI – 7 de 9 e 8 de 9 / 
Associados e-TCDF). A ATA DE ABERTURA – TERCEIRA SESSÃO (documento 
128, Cópia do Processo SEI – 7 de 9 / Associados e-TCDF) apresentou a 
classificação das propostas técnicas. 

11. Posteriormente, no AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE 
RECURSOS – PROPOSTAS TÉCNICAS CONCORRÊNCIA Nº 02/2019 
(documento 155, Cópia do Processo SEI – 8 de 9 / Associados e-TCDF), publicado 
no DODF de 28/04/2020, foi disponibilizada a tabela com a classificação final das 
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propostas técnicas, conforme reproduzido a seguir:  
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12. A “Quarta Sessão”, prevista no item 20.7 do Edital (fls. 24/25, Peça 02), foi 
aberta no dia 08/05/2020, conforme indicada na ATA DE ABERTURA – QUARTA 
SESSÃO (documento 171, Cópia do Processo SEI – 8 de 9 / Associados eTCDF). 
De acordo com a Ata, o procedimento para a abertura e julgamento das propostas 
de preços, bem como para a definição da classificação final seguiu o rito previsto 
no Edital.  
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13. Assim, no dia 11/05/2020 foi publicado no DODF o AVISO DO RESULTADO 
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DO RESULTADO FINAL 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2019 (documento 173, Cópia do Processo SEI – 8 de 9 / 
Associados e-TCDF), em que a Jurisdicionada comunicou que as empresas Talk 
Comunicação Interativa Ltda. e Clara Serviços Integrados de Vídeo, Conteúdo e 
Web Eirelli sagraram-se vencedoras da licitação, tendo ambas ofertado desconto 
de 8% sobre o valor estimativo, segundo ordem de classificação disponibilizada na 
tabela reproduzida a seguir:  

  

 

14. Nesse mesmo Aviso do Resultado do Julgamento, foi aberto prazo para a 
apresentação de recurso, conforme destacado a seguir:  

  

 
  

15. Assim, a Comissão Especial de Licitações promoveu a análise dos recursos 
interpostos, negando-lhes provimento, e, assim, encaminhando os autos, em 
03/07/2020, por meio do Despacho – SECOM/GAB/CCDIG (42949500) (documento 
192, Cópia do Processo SEI – 9 de 9 / Associados e-TCDF) à AJL/GAB/SECOM-
DF para análise e decisão superior.  

16. Na presente data, 06/07/2020, verificamos no processo administrativo que, 
mediante Despacho (43058091) (documento 193, Cópia do Processo SEI – 9 de 9 
/ Associados e-TCDF), a autoridade máxima do órgão confirmou a decisão emitida 
pela Comissão Especial de Licitações, negando provimento aos recursos, bem 
como determinando a publicação do feito para a continuidade do certame.  

CONCLUSÃO  

e-DOC 4308B68D
Proc 16495/2019-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o e-DOC 4308B68D



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
Gabinete do Conselheiro Manoel de Andrade 
 

 

 

 
  

 

 

*6 

17. Em análise aos documentos disponibilizados nos autos, podemos afirmar que o 
processamento dos atos do certame transcorreu conforme estabelecido no Edital. 
Além disso, ficou demonstrado que a licitação ocorreu em ambiente altamente 
competitivo, tendo participado 17 (dezessete) licitantes, restando apenas 1 (um) 
desclassificado na fase de habilitação, segundo já mencionado no § 8º desta 
instrução. Dos 16 (dezesseis) remanescentes, 7 (sete) licitantes foram classificados 
na fase de análise e julgamento das propostas técnicas (tabela junto ao § 11). 
Resultando, portanto, após a abertura das propostas de preço, na classificação final 
e nos descontos de 8% sobre o valor estimativo indicados na tabela seguinte ao § 
13.  

18. Logo, consideramos não haver óbices à continuidade da licitação, motivo pelo 
qual iremos sugerir ao Tribunal que autorize a homologação do referido certame e 
a adjudicação de seu objeto aos licitantes vencedores.  

19. Por fim, esgotadas as ações de controle externo por parte desta Unidade 
Instrutiva, iremos sugerir o arquivamento dos autos, sem prejuízo de futuras 
averiguações.” 

Diante do exposto, sugeriu ao egrégio Plenário que: 

“I. tome conhecimento do Ofício nº 40/2020 – SECOM/GAB/SUAG (edoc 
BCB3B570-c, Peça 20), do link de acesso ao Processo SEI nº 04000-
00000184/2019-12 (e-doc AC957D06-e, Peça 21) e da cópia do processo, 
particionado em 9 (nove) arquivos digitais, juntados à aba “ASSOCIADOS” do 
sistema e-TCDF;  

II. considere cumprida a medida determinada no item II da Decisão nº 2820/2019;  

III. autorize:  

a) a homologação da Concorrência nº 02/2019 e a adjudicação de seu objeto aos 
licitantes vencedores;  

b) o envio de cópia do relatório/voto e da decisão que vier a ser proferida à SECOM 
e ao Presidente da Comissão Especial de Licitações;  
c) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização Especializada - SESPE  para 
arquivamento, sem prejuízo de futuras averiguações.”  

É o relatório. 

VOTO 

Trata-se do exame do Edital de Concorrência n.º 02/19-Secom/DF, cujo 
objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação digital para 
atender as necessidades da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal 
– Secom/DF e dos órgãos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, 
conforme prevê o art. 22 do Decreto n.º 39.610/19, referentes à: a) prospecção, 
planejamento, implementação, manutenção e monitoramento de soluções de 
comunicação digital, no âmbito do contrato; b) criação, execução técnica e distribuição 
de ações e/ou peças de comunicação digital; e c) criação, implementação e 
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação digital, destinadas a expandir 
os efeitos de mensagens e conteúdos do Governo do Distrito Federal, suas secretarias 
e administrações regionais, em seus canais proprietários e em outros ambientes, 
plataformas ou ferramentas digitais, em consonância com novas tecnologias.  

Na Sessão Ordinária n.º 5154, do dia 20.08.19, o Tribunal exarou a 
Decisão n.º 2.820/19 (peça 11), de seguinte teor: 
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“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar 

conhecimento: a) do Edital da Concorrência n.º 02/19 (peça 2, e-doc D370D5B1-e), 

lançado pela Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – 

Secom/DF; b) do e-mail encaminhado pela Secom/DF (peça 4, e-doc 6E1AE57B-

e), por meio do qual foi disponibilizado acesso ao Processo SEI n.º 04000-

00000184/2019-12, reproduzido na peça 5, e-doc B26CE168-e; II – determinar à 

Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – Secom/DF que se 

abstenha de proceder à homologação do referido certame e à adjudicação de 

seu objeto até ulterior deliberação desta Corte, encaminhando, para fins de 

análise, cópia das atas e demais documentos que respaldem o processo de 

julgamento das propostas; III – autorizar: a) o encaminhamento à Secom/DF de 

cópia desta decisão e do relatório/voto do Relator, com vistas a subsidiar o 

cumprimento do item II anterior; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização 

Especializada – Sespe, para os devidos fins.” Grifei  

 Decorridos alguns meses sem que a jurisdicionada se manifestasse, a 
Unidade Técnica sugeriu a realização de diligência para que viessem aos autos 
informações acerca do Edital da Concorrência n.º 02/19-Secom/DF, inclusive sobre a 
existência de interesse no prosseguimento do certame. Na oportunidade, observei que 
a licitação ainda se encontrava em andamento, razão por que determinei o retorno do 
feito à área técnica para a continuidade do acompanhamento (cf. Despacho Singular 
n.º 48/20-GCMA, peça 19). 

Posteriormente, foi juntado o Ofício n.º 40/20-SECOM/GAB/SUAG 
(peça 20), no qual a Secom/DF reportou que a Concorrência n.º 02/19 teve sua última 
fase concluída no dia 08.05.20, conforme publicação no DODF do dia 11.05.20, 
disponibilizando, assim, o link de acesso aos autos do Processo SEI n.º 04000-
00000184/19-12, encaminhado por e-mail (peça 21). 

Nesta oportunidade, mediante a Informação n.º 117/20-DIFLI (peça 
23), a Secretaria de Fiscalização Especializada – Sespe informou que, em atendimento 
ao item II da Decisão n.º 2.820/19, foi disponibilizado link de acesso aos documentos 
do Processo SEI n.º 04000-00000184/19-12, de forma a ser analisada a documentação 
que respalda o resultado do certame.  

Esclareceu que extraiu cópia do referido processo administrativo “a 
partir do documento de número 25351002 (e-doc 003D381E-e, Peça 22)”, e, na 
sequência, procedeu à juntada na “aba “ASSOCIADOS” do sistema e-TCDF, separados 
em 9 (nove) partes, em razão do tamanho dos arquivos digitais, porém, com os arquivos 
das peças do processo nomeadas e numeradas de 001 a 193 de modo a facilitar sua 
identificação”. 

Na sequência, a instrução asseriu ter observado que o processamento 
dos atos do certame transcorreu conforme estabelecido no Edital, salientando ter sido 
demonstrado que a licitação ocorreu em ambiente altamente competitivo, tendo 
participado 17 (dezessete) licitantes, restando apenas 1 (um) desclassificado na fase 
de habilitação. No ponto, acrescentou que dos 16 (dezesseis) remanescentes, 7 (sete) 
foram classificados na fase de análise e julgamento das propostas técnicas.  

Informou que no dia 11.05.20 foi publicado no DODF o Aviso do 
Resultado do Julgamento das Propostas de Preço e do Resultado Final da 
Concorrência n.º 02/19 (documento 173, Cópia do Processo SEI – 8 de 9 / Associados 
e-TCDF), no qual foi comunicado que as empresas Talk Comunicação Interativa Ltda. 
e Clara Serviços Integrados de Vídeo, Conteúdo e Web Eirelli se sagraram 
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vencedoras,1 tendo ambas ofertado desconto de 8% sobre o valor estimativo, segundo 
ordem de classificação disponibilizada na tabela reproduzida a seguir:  

 

Destacou que nesse mesmo aviso do resultado do julgamento foi 
aberto prazo para a apresentação de recurso, sendo que a Comissão Especial de 
Licitações negou provimento aos recursos apresentados.  

Pontuou, ainda, em 03.07.20 os autos foram encaminhados à 
AJL/GAB/SECOM-DF para análise e decisão superior, tendo a autoridade máxima do 
órgão, posteriormente, confirmado a decisão emitida pela Comissão Especial de 
Licitações, negando provimento aos recursos.  

Nesse contexto, a unidade instrutiva entendeu que não há óbice à 
continuidade da licitação, razão por que sugeriu ao Tribunal considerar cumprida a 
diligência determinada pela Decisão n.º 2.820/19; autorizar a Secom/DF a homologar a 
Concorrência n.º 02/19 e adjudicar o objeto aos licitantes vencedores; e retornar os 
autos àquela Unidade Técnica para fins de arquivamento, sem prejuízo de futuras 
averiguações.  

Ao compulsar os autos, observo que na fase anterior, ao tomar 
conhecimento do Edital de Concorrência n.º 02/19-Secom/DF, esta Corte de Contas 
determinou à jurisdicionada que se abstivesse de proceder à homologação do referido 
certame e à adjudicação de seu objeto até ulterior deliberação desta Corte, 
encaminhando, para fins de análise, cópia das atas e demais documentos que 
respaldem o processo de julgamento das propostas. 

Neste momento, a documentação que respalda o resultado do certame 
permite concluir que o processamento dos atos da licitação transcorreu conforme 
estabelecido no Edital, em ambiente altamente competitivo, nada havendo a reparar 
quanto ao seu resultado final. 

Assim, inexistindo óbice à continuidade da Concorrência n.º 02/19-
Secom/DF, adequada a sugestão de autorizar a homologação do referido certame e a 
adjudicação de seu objeto aos licitantes vencedores. 

Outrossim, não havendo outras providências a cargo do controle 
externo neste momento, o arquivamento do feito é medida adequada. 

Ante o exposto, incorporando às minhas razões de decidir os 

                                                 
1 Conforme previsto no subitem 2.2 do Edital, “Serão contratadas 2 (duas) empresas de comunicação digital, doravante denominada 
Licitante ou Contratada”. 
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*6 

fundamentos lançados na Informação n.º 117/20-DIFLI, com os ajustes redacionais que 
faço, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário: 

I – tome conhecimento do Ofício n.º 40/20-SECOM/GAB/SUAG (peça 
20), do link de acesso ao Processo SEI n.º 04000-00000184/19-12 
(peça 21) e da cópia do processo, particionado em 9 (nove) arquivos 
digitais, juntados à aba “ASSOCIADOS” do sistema e-TCDF;  

II – considere cumprida a diligência determinada pelo item II da Decisão 
n.º 2.820/19;  

III – autorize:  

a) a homologação da Concorrência n.º 02/19-Secom/DF e a 
adjudicação de seu objeto aos licitantes vencedores;  

b) o envio de cópia do Relatório/Voto e desta decisão à Secretaria de 
Estado de Comunicação do Distrito Federal – Secom/DF e ao 
Presidente da Comissão Especial de Licitações;  

c) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização Especializada – 
Sespe para fins de arquivamento. 

Brasília, em 15 de julho de 2020. 

MANOEL DE ANDRADE 
Relator 
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