
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão de Concorrência de Publicidade

Instrução n.º 1-Recurso-Proposta de Preços-Ginga Propaganda Ltda/2021 - SECOM/GAB/CCPUBLI Brasília-DF, 16 de agosto de 2021.

PROCESSO SEI N.º                     :04000-00000796/2020-31.

LICITAÇÃO                                  :CONCORRÊNCIA N.º 01/2021-SECOM/DF.

OBJETO                                   :Obtenção de propostas para a contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por 04 (quatro) agências de propaganda, com o obje vo de
atender os Órgãos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal.

ASSUNTO                                   :RECURSO ADMINISTRATIVO.

RECORRENTE                            :06-Ginga Propaganda Ltda.

RECORRIDA(S)                          :01-Babel Publicidade Ltda, 04-Propeg Comunicação S/A, 09-NovaSB Comunicação S.A e 18-Calia/Y2 Propaganda e Marke ng Ltda.

I - DO PEDIDO

A licitante Recorrente 06-Ginga Propaganda Ltda, CNPJ n.º 10.609.985/0001-00, no dia 5 de agosto de 2021 às 14:34h, protocolou na Comissão Especial de Licitação da Secretaria de
Estado de Comunicação do Distrito Federal-CEL-SECOM/DF, designada por meio da Portaria/SECOM-DF n. º 47 de 28 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal-DODF n.º 244, de 29 de dezembro de 2020, página 45, o documento in tulado “Recurso Administra vo” solicitando a suspensão da Concorrência n.º 01/2021-SECOM/DF e
desclassificação das licitantes Calix, Nova SB, Propeg, Babel e Calia/Y2 por apresentarem propostas de preços com valores iguais a zero e consequentemente inexequíveis. (Doc. SEI
n.º 67355102).

II - DA ACEITAÇÃO DO PEDIDO

Analisando o Recurso Administra vo no que tange a  formalidade referida no Item 22 do Edital,  constatamos a  TEMPESTIVIDADE e a regularidade do documento protocolado,
atendendo ao previsto no edital e na Lei de Licitações (art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n.º 8.666/93). O Aviso do Resultado de Julgamento das Propostas Preços foi
publicado no DODF n. º 142 de 29.07.2021, página 56 (66795672). Prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso(s): 30.07.2021 e 01, 02, 03 e 05.08.2021.

III - DAS FORMALIDADES LEGAIS

Cumprida as  formalidades legais,  registra-se que foram cien ficados a  todos os  demais  licitantes  da existência  e  do trâmite  do Recurso Administra vo interposto,  conforme
comprovam os documentos anexados ao processo de licitação e disponibilizados no site da SECOM/DF (67355102 e 67355305).

IV -  DO RECURSO INTERPOSTO 

O  teor  das  razões  recursais  encontra-se  no  documento  TEMPESTIVO  denominado  “Recurso  Administra vo”  protocolado  na  CEL-SECOM/DF  no  dia  05.08.2021  pela  Licitante
Recorrente  06-Ginga  Propaganda  Ltda,  sendo  inserido  pela  CEL/SECOM  no  Sistema  Eletrônico  de  Informações-SEI  no  processo  referente  a  CONCORRÊNCIA  N.º  01/2021-
SECOM/DF (n.º  04000-00000796/2020-31) sob o  número 67355102.  O citado  Recurso também foi  disponibilizado a  todos os  interessados no site  da Secretaria  de Estado de
Comunicação do Distrito Federal no seguinte endereço eletrônico: h p://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/Recurso-Ginga-Propaganda-Ltda-CC-01-2021-
SECOM-DF-1.pdf.

V - DA IMPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO

Em atendimento ao que dispõe o item 22.2 do edital e § 3º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 foi aberto prazo para a apresentação de impugnação(ões) ao Recurso Administra vo
interposto, conforme publicação oficial constante do DODF, n.º 148, de 06.08.2021, página 133 (67355305). Prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de impugnação(ões) ao(s)
recurso(s): 09.08.2021 a 13.08.2021.

As licitantes interessadas em impugnar o Recurso protocolado pela Recorrente foram as licitantes 01-Babel Publicidade Ltda, 04-Propeg Comunicação S/A, 09-NovaSB Comunicação
S.A e 18-Calia/Y2 Propaganda e Marke ng Ltda, ora denominadas RECORRIDAS, tendo a licitante 09-NovaSB Comunicação S.A protocolado sua impugnação no dia 11.08.2021 e as
licitantes  01-Babel  Publicidade Ltda,  04-Propeg  Comunicação S/A e 18-Calia/Y2 Propaganda e  Marke ng  Ltda protocolado no  dia  12.08.2021,  estando assim TEMPESTIVAS.  A
CEL/SECOM  inseriu  os  citados  documentos  no  processo  integrante  do  Sistema  Eletrônico  de  Informações-SEI  referente  a  CONCORRÊNCIA  N.º  01/2021-SECOM/DF  (n.º
04000-00000796/2020-31),  sob  os  números  67871776,  67872833,  67873059  e  67872570  respec vamente.  As  impugnações  protocoladas  pelas  Recorridas  também  foram
disponibilizadas a todos os interessados no site da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal nos seguintes endereços eletrônicos: h p://www.comunicacao.df.gov.br
/wp-conteudo/uploads/2021/02/Impugnacao-01-BABEL-ao-Recurso-Ginga-Proposta-Precos-CC-01-2021.pdf,  h p://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02
/Impugnacao-04-PROPEG-ao-Recurso-Ginga-Proposta-Precos-CC-01-2021.pdf,  h p://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/Impugnacao-09-NOVASB-
ao-Recurso-Ginga-Proposta-Precos-CC-01-2021.pdf,  h p://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/Impugnacao-18-CaliaY2-ao-Recurso-Ginga-Proposta-Precos-
CC-01-2021.pdf.

VI - DA AVALIAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO

Para análise dos argumentos trazidos pela Recorrente, esta CEL/SECOM procederá o exame dos pedidos por ela apresentados, obedecendo a sequência dos assuntos descritos no
Recurso, ou seja:

(...) 03. Dos pedidos. Por essas razões de fato e de direito, requer-se:

a. o recebimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 109, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/1993, para que a Concorrência
n.º 01/2021 – SECOM/DF seja imediatamente suspensa até o julgamento final, em razão das nulidades apresentadas nas propostas de preços das licitantes Calix
Serviços de Publicidade e Propaganda Eireli, Novb SB, Propeg Comunicação, Babel Publicidade e Calia/Y2;

b. a in mação das licitantes Calix Serviços de Publicidade e Propaganda Eireli, Novb SB, Propeg Comunicação, Babel Publicidade e Calia/Y2 para apresentarem
contrarrazões a este recurso;

 c. Ao final, a desclassificação das licitantes Cálix, NovaSB, Propeg Comunicação, Babel Publicidade e Calia/Y2, em razão de propostas de preços apresentadas
com valores iguais a zero e inexequíveis, em desconformidade com o art. 44, §3º, da Lei Federal n.º8.666/1993 e com o item 14.3 do Edital  da Concorrência n.º
01/2021 – SECOM/DF.. (grifos nossos)

Inicialmente, esclarecemos que a atuação desta CEL/SECOM seguiu, além de outras Normas, os ditames da Lei Federal n.º 12.232/2010 que dispõe sobre as normas gerais para
licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e, de forma complementar a Lei Federal n.º
8.666/1993, que estabelece no inciso XVI do art. 6º que para os fins da referida Lei, considera-se:

(...) Inciso XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos rela vos às licitações e ao cadastramento de licitantes (grifo nosso).

Todos os procedimentos adotados pela CEL/SECOM ao receber, examinar e julgar, na medida de sua competência, o certame atenderam os princípios dispostos no art. 3º da Lei de
Licitações, que assim determina:

Art. 3º. A licitação des na-se a garan r a observância do princípio cons tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção  do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será  processada  e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade,  da moralidade,  da igualdade,  da  publicidade,  da probidade  administra va,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do  julgamento
obje vo e dos que lhes são correlatos. (grifo nosso)

Também nos ensinou nobre doutrinador Hely Lopes Meirelles, que assim delineou:

“Procedimento formal significa que a licitação está vinculada às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases. Não só a lei, mas o regulamento, as
instruções complementares e o edital pautam o procedimento da licitação, vinculando a Administração e os licitantes a todas as exigências, desde a convocação
dos interessados até a homologação do julgamento”. (GRIFO NOSSO)

Como visto nos ar gos acima elencados e na doutrina Pátria, a atuação da CEL/SECOM atendeu estritamente ao estabelecido na Lei, em especial aos princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra va, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje vo e dos que lhes são
correlatos e com observância expressa ao princípio cons tucional da isonomia entre os licitantes.
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Assim, a decisão desta CEL/SECOM em relação ao julgamento do presente Recurso Administra vo atenderá de forma clara e obje va as regras con das no edital do certame e na
estrita obediência ao princípio da legalidade.

Feitas todas essas considerações, passa-se a análise das razões trazidas pela Recorrente.

O Recurso Administra vo interposto será analisado e julgado por esta Comissão Especial  de Licitação-CEL/SECOM atendendo o que disciplinam os itens 18.1 e 22 do edital  de
licitação. Neste contexto, reproduzimos o item 18.1 do edital que assim disciplina: (58643525)

18.1. Esta concorrência será processada e julgada por Comissão Especial de Licitação, com exceção da análise e julgamento das Propostas Técnicas. (grifo nosso)

Manuseando o recurso protocolado pela recorrente 06-Ginga Propaganda Ltda podemos observar que as razões recursais apresentadas referem-se a uma possível inexequibilidade
da proposta de preços apresentada pela licitante 16-Cálix Serviços de Publicidade e Propaganda Eireli e também, após rodada de negociações, as propostas de preços apresentadas
pelas  licitantes  Recorridas  01-Babel  Publicidade  Ltda,  04-Propeg  Comunicação  S/A,  09-NovaSB Comunicação  S.A  e  18-Calia/Y2 Propaganda  e  Marke ng  Ltda,  que  no  seu
entendimento, tornaram-se inexequíveis por apresentarem valores iguais a zero.

Neste sen do, relacionaremos abaixo o ques onamento levantado pela Recorrente e as respec vas respostas das licitantes Recorridas com as respec vas argumentações.

1) – INEXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS LICITANTES NOVA SB COMUNICAÇÃO S.A, PROPEG COMUNICAÇÃO S.A, BABEL PUBLICIDADE LTDA, CALIA/Y2
PROPAGANDA E MARKETING LTDA E CÁLIX SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI (Item 2.2 do recurso - página 4):

1.1. Dos fatos narrados pela Recorrente:

Inicialmente a Recorrente expõe o rito histórico dos procedimentos referentes ao andamento do certame, até o julgamento proferido por esta CEL/SECOM quando do julgamento das
propostas de preços das licitantes classificadas no julgamento técnico proclamado anteriormente. Após o julgamento a recorrente 06-Ginga Propaganda Ltda insurgiu-se contra a
aceitação das propostas de preços das licitantes 01-Babel Publicidade Ltda, 04-Propeg Comunicação S.A, 09-Nova Sb Comunicação S.A, Cálix Serviços de Publicidade e Propaganda
Eireli e 18-Calia/Y2 Propaganda e Marke ng Ltda por apresentarem valores iguais a zero, que no seu entendimento, estariam inexequíveis, e por este mo vo, teria ocorrido uma
irregularidade e as propostas de preços das licitantes mencionadas devem ser desclassificadas do certame.

1.2. Dos argumentos trazidos pelas licitantes Recorridas:

Para melhor entendimento mencionaremos abaixo, de forma resumida, as respostas por meio de impugnações protocoladas pelas licitantes recorridas 01-Babel Publicidade Ltda,
04-Propeg Comunicação S/A, 09-NovaSB Comunicação S.A e 18-Calia/Y2 Propaganda e Marke ng Ltda em contrapar da as razões recursais constantes do Recurso Administra vo
protocolado pela licitante Recorrente 06-Ginga Propaganda Ltda:

1.2.1 - 01-Babel Publicidade Ltda: Requer que seja declarado o improvimento total do recurso ante a ausência de plausibilidade jurídica e fá ca dos argumentos expostos e que, no
seu entendimento: (...) que o recurso está baseado em um erro material por parte da Recorrente que, de certa forma, é simples de ser verificado considerando a natureza do certame
(...) que para fins didá cos dividiu sua explanação em dois tópicos, um referente aos custos administra vos e outro nos serviços especializados (...) quanto aos custos administra vos
cita que o desconto de 100% apresentado pela Cálix não afeta o princípio da vinculação ao edital, visto que a regra do edital e de que não será aceito desconto INFERIOR a 65%  e
também o percentual ofertado não vai de encontro ao estabelecido pelo sindicato (...) que os valores dos custos administra vos não se confundem com a “Comissão” prevista no art.
11 da Lei n.º 4680/65 (...) que nas cláusulas  oitava (item 8.1.1) e nona (item 9.1) da minuta de contrato estabelecem a separação da natureza jurídica dos custos administra vos em
relação à comissão do ar go citado (...) que mesmo estabelecendo desconto de 100% nos custos administra vos isso não exclui os valores pagos a par r da “comissão” acima
referenciada as agências de publicidade (...) que no presente certame a administração agiu em consonância com a jurisprudência, buscando sempre a proposta mais vantajosa (...)
que em relação aos serviços especializados a renuncia aos honorários dos serviços especializados também não exclui a comissão prevista no art. 11 da lei n.º 4680/65 (...) que o setor
de publicidade possui  autorregulamentação própria exercida pela CENP, por meio das Normas Padrão da A vidade Publicitária, que em seu item 3,11,2 permite a  redução ou
supressão dos descontos/honorários previstos no item 14.3 do edital (...) que esta prá ca as  agencias usam como estratégia comercial e que o TCU por meio do Acórdão 325/2007 já
se pronunciou sobre o tema (...) que após toda explanação, está afastada a hipótese de inexequibilidade.

1.2.2 -  04-Propeg Comunicação S.A:  Requer que seja julgado totalmente improcedente o recurso da licitante Ginga Propaganda Ltda, mantendo-se integralmente a decisão de
julgamento das propostas e que, no seu entendimento: (...) inicialmente dispõe em suas questões preliminares um resumo das alegações da recorrente ginga e demonstrará que não
assiste razão quanto a inexequibilidade das propostas de preços apresentadas (...) que a proposta de preços da recorrida aceita pela Comissão é compa vel com as prá cas usuais de
mercado, sendo, inclusive, expressamente, autorizada pela Normas-Padrão da A vidade Publicitária do CENP, encontrando-se ainda, em total conformidade com o edital, bem como
com o entendimento jurisprudencial do TCU (...) que em relação à remuneração pela prestação de serviços de publicidade e propaganda, diversas são as formas pra cadas pelo
mercado, a exemplo de remuneração fixa; remuneração sobre custos internos de produção; honorários incidentes sobre preços de serviços especializados prestados por terceiros, por
intermédio da agencia de publicidade; remuneração por êxito de campanha publicitária; desconto de agência, etc (...) que a alegação da recorrente de que a proposta de preço estaria
incompa vel com a realidade de mercado e, portanto, seria inexequível, causa estranheza. Isso porque, sempre foi usual e vem sendo cada vez mais comum ao setor de publicidade, a
prá ca comercial de redução substancial ou mesmo integral do custo dos serviços internos (...) que a concessão de 100% de desconto em relação aos preços previstos na tabela do
sindicato não configura proposta inexequível (...) prá ca autorizada pelo próprio edital da Concorrência, que apenas estabeleceu limite mínimo de desconto em relação a tabela de
custos internos da Sinapro-DF, não tendo, entretanto, fixado limite máximo de desconto – letra “a” do item 14.3 do edital (...) cita editais federais como os da Petrobras sequer
preveem outra remuneração para agencias que não seja o desconto padrão (...) que a eliminação dos honorários sobre preços de serviços especializados prestados por fornecedores,
por intermédio da agencia, também não viola previsão legal, tampouco torna a proposta de preços inexequível (...) que o edital ao não estabelecer limite mínimo, apenas limite
máximo autoriza que as licitantes negociem os honorários  de acordo com a sua conveniência, desde que não ultrapasse os limites máximos fixados (...) que não há inexequibilidade,
na medida que as licitantes vencedoras fazem jus a receber o desconto de agencia concedido pelos veículos de comunicação (art. 11 da lei 4680/65) (...) que a recorrida é empresa
idônea e que a proposta é exequível e que não causa qualquer prejuízo a administração, pelo contrário, além de atender o que pede o edital, é, sem dúvidas, a mais vantajosa para a
administração, na medida em que, sendo exequível é, também, menos onerosa e, portanto atende ao interesse público (...) que o TCU já reconheceu a inocorrência de inexequibilidade
nestes casos  (acórdão 2158/2017-Plenário).

1.2.3 – 09-NovaSB Comunicação S.A: Requer o desprovimento do recurso administra vo interposto pela agência Ginga, mantendo-se: i) o regular e justo andamento do certame e ii)
a sua classificação em face da plena e demonstrada exequibilidade da proposta de preços e que, no seu entendimento: (...) inicialmente informa que são improcedentes as alegações
da Recorrente  (...) que a recorrente ficou na vigésima terceira posição no julgamento das propostas técnica, alcançando 69,20 pontos estando assim alijada do certame (...) que a
Recorrente vem apelando para recursos infundados e protelatórios, em vez de defender sua proposta ataca a lisura do certame, valendo-se de argumentos falaciosos e de no cias
sabidamente falsas (...) que a Agência Cálix zerou os itens de sua proposta, prejudicando as propostas de preços das quatro licitantes vencedoras da fase técnica, que de acordo com o
raciocínio da recorrente os preços estariam inexequíveis  (...) as licitantes vencedoras da fase técnica, entre elas a recorrida NovaSB, seguindo as regras da licitação aceitaram as
condições da proposta da Cálix (...) que a Recorrente com premeditada e leviana condução jurídica cita apenas os termos da lei a serem levados em consideração ao julgamento da
proposta, sem considerar o devido respaldo para que uma proposta seja desclassificada por ser inexequível (...) cita acórdãos do TCU informando como calcular uma proposta de
preços de serviços de publicidade dentro dos ditames da Lei 8666/93 e que a inexequibilidade da proposta de preços deve ser calculada sobre o valor  global da proposta (...)
apresenta cálculos  em cima do objeto,  do valor  orçado na  Concorrência  e  das  regras  e  das  condições  do  mercado publicitário  que comprovam a exequibilidade da proposta
apresentada (...) que as normas do CENP permite redução/supressão nos custos dos serviços internos e nos honorários incidentes sobre os serviços (...) que mesmo u lizando as regras
da 8.666/93, nos certames referente aos serviços de publicidade a proposta ainda seria exequível (...) faz comparação com outras licitações que a(s) licitante(s) zerou(aram) sua(s)
proposta(s) (...) por tudo que foi exposto entende que as propostas de preços da vencedoras estão em plena exequibilidade (...) requer o desprovimento do recurso interposto pela
Ginga mantendo sua classificação no certame.

1.2.4  -  18-Calia/Y2  Propaganda  e  Marke ng  Ltda:  Requer  o  improvimento  do  recurso  interposto  pela  Ginga,  mantendo  inalterada  a  decisão  proferida  e  que,  no  seu
entendimento: (...)Inicialmente em suas considerações iniciais informa que fica evidente que a Recorrente busca prolongar a finalização do certame (...) que a Recorrente manejou
representação junto ao TCDF apostando em supostos vícios que maculariam o certame, baseando-se em fake News, tendo órgão fiscalizados negado a medida cautelar (...) que o
recurso da Recorrente carece de razão e fundamento, visto que o preço da Cálix, aceito pelas licitantes vencedoras no julgamento de preços, não é inexequível e tampouco ilegal (...) 
que a proposta da Cálix atende ao edital  visto que os percentuais ofertados estão de acordo com os termos constantes nas letra “a” a “d” do item 14.3 do edital (...) que a tese da
inexequibilidade citada pela Recorrente encontra-se embasada em uma leitura apressada do §3º do art. 44 da lei 8.666/93 e que somente desconhecedores do mercado publicitário,
ou pessoas de má índole com claro propósito de tumultuar o certame seriam capazes de abrasar tese tão absurda (...) relata que a Recorrente despreza o fato que a licitante
vencedora, além das rubricas orçamentárias apresentadas em sua proposta, fara jus a desconto padrão de agência, pagos pelos veículos de divulgação conforme clausula nona da
minuta de contrato e previsto nas Normas-padrão da a vidade publicitária em seu item 2.5 e que essa remuneração é suficiente para fazer frente às obrigações do futuro contrato (...)
que a desclassificação de proposta de preços por inexequibilidade só dever ser admi da como exceção e em hipóteses restritas (...) que a Administração deve dar a oportunidade às
licitantes de demonstrar a exequibilidade de suas propostas (...) que os preços ofertados em questão (descontos/honorários) não é algo incomum e já é pra cado inclusive no GDF (...)
que a Recorrente desconhece  os termos do contrato para o qual apresentou proposta da mesma forma que desconhece a prá ca mercadológica dos contratos em execução (...) que
fica claro que a anuência da Calia em pra car os preços e condições da propostas da Cálix é legi ma e não padece de qualquer vício, salvo a visão turva e apaixonada da Recorrente.

A licitante 16-Calix Serv. de Publicidade e Propaganda Eireli foi citada no recurso administra vo interposto pela recorrente 06-Ginga Propaganda Ltda. Contudo não protocolou
contrarrazões ao mencionado recurso.
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1.3. Das Propostas de preços com valores iguais a 0 (zero):

A Recorrente solicita a desclassificação das propostas de preços apresentadas pelas licitantes Recorridas por apresentarem valores iguais a zero e consequentemente inexequíveis,
apoiada  no que dispõe  o  §  3º  do art.  44  da Lei  Federal  n.º  8.666/1993  e  no item  14.3  do edital  da  Concorrência  n.º  01/2021-SECOM/DF  (Recurso  página  8  –  Arquivo  SEI
n.º 67355102). Neste sen do para balizar o entendimento reproduzimos:

Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons tuição Federal, ins tui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

(...)

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios obje vos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

(...)

§ 3o  Não se admi rá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respec vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, EXCETO quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (grifos nossos)

(...)

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº: 01/2021-SECOM/DF

PROCESSO SEI Nº: 04000-00000796/2020-31

(...)

14. VALORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

(...)

14.3. Os quesitos a serem valorados são os integrantes da Planilha que cons tui o Anexo III, ressalvado que, nos termos do art. 46, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, NÃO
SERÁ ACEITO:

a) desconto INFERIOR a 65% (sessenta e cinco por cento) em relação aos preços previstos na tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal, a
tulo de ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pela licitante;

b) percentual de honorários SUPERIOR a 3% (três 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 conhecimento per nentes à execução do contrato;

c) percentual de honorários SUPERIOR a 3% (três por cento), incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à criação
e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária des nadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias;

d) percentual de honorários SUPERIOR a 5% (cinco por cento), incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, e referentes à
produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação,
nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965.

14.3.1. Se houver divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, a Comissão Especial de Licitação considerará o preço por extenso.

14.3.2. A nota da Proposta de Preços será apurada conforme a metodologia a seguir.

14.3.3. A Comissão Especial de Licitação calculará os pontos de cada quesito a ser valorado, conforme a seguinte tabela:

Desconto/Honorários Pontos (P)
Percentual de desconto sobre os custos dos serviços previstos na alínea ‘a’ do subitem 14.3 P1 = 1 x Desconto
Percentual de honorários incidente sobre os preços dos serviços previstos na alínea ‘b’ do subitem 14.3 P2 = 3 x (3 - Honorários)
Percentual de honorários incidente sobre os preços dos serviços previstos na alínea ‘c’ do subitem 14.3 P3 = 3 x (3 - Honorários)
Percentual de honorários incidente sobre os preços dos serviços previstos na alínea ‘d’ do subitem 14.3 P4 = 5 x (5 - Honorários)
Para efeito de cálculo dos pontos de cada licitante, os termos ‘desconto’ e ‘honorários’ serão subs tuídos nas fórmulas da coluna Pontos pelas respec vas percentagens constantes de sua Planilha de
Preços Sujeitos a Valoração, sem o símbolo ‘%’.

14.3.3.1. A nota de cada Proposta de Preços corresponderá à soma algébrica dos pontos ob dos nos quesitos constantes da tabela referida no subitem 14.3.3,
como segue: P = P1 + P2 + P3 + P4.

14.3.3.1.1. A Proposta de Preços que ob ver a maior nota será considerada como a de menor preço.

14.3.3.1.2. Se houver empate, será considerada como de menor preço a Proposta que apresentar, sucessivamente: a) o maior percentual de desconto sobre o que se
refere o item “a” do subquesito 14.3; b) o menor percentual de honorários incidente sobre o que se refere o item “b” do subquesito 14.3.

14.3.3.1.3. Persis ndo o empate, a decisão será feita por sorteio em sessão pública prevista no subitem 19.4 ou em ato público marcado pela Comissão Especial de
Licitação, cuja data será divulgada na forma do item 21 deste Edital e para o qual serão convidadas todas as licitantes. (grifos nossos)

Interpretando os termos do item 14.3 do edital chegamos à conclusão que as licitantes deveriam obrigatoriamente ofertar seus descontos/honorários obedecendo a determinação
editalicia abaixo, caso contrário suas propostas de preços seriam desclassificadas:

1 - as Agências NÃO poderão ofertar descontos ABAIXO de 65% em relação aos preços previstos na tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal, a tulo de
ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pela licitante;

2 - as Agências NÃO poderão ofertar honorários ACIMA 3% 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 per nentes à execução do contrato;

3 - as Agências NÃO poderão ofertar honorários ACIMA 3% sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicação publicitária des nadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias;

4 - as Agências NÃO poderão ofertar honorários ACIMA 5% sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, e referentes à produção e à execução técnica de
peça e ou material cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965.

Ocorre que após a abertura dos invólucros n.º 4 com as propostas de preços das licitantes classificadas a Comissão Especial constatou que a licitante 16-Cálix Serviços de Publicidade
e  Propaganda  Eireli  apresentou  a  proposta  de  preço  de  menor  valor  constando  os  seguintes  percentuais:  (Doc.  SEI  n.º  66760435  páginas  16/17  e  Portal
SECOM/DF: h p://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/Propostas-de-Pre_os-Licitantes-Classificadas-CC-01-2021-SECOM-DF-PARTE-2.pdf - páginas 16/17).

a - 100% (cem por cento) em relação aos preços previstos na tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal, a tulo de ressarcimento dos custos internos dos
serviços executados pela licitante;

b - 0% (zero por cento) 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 per nentes à execução do contrato;

c - 0% (zero por cento) sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação
publicitária des nadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias;

d - 0% (zero por cento) sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, e referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição
não proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965.

Portanto, lendo os termos do item 14.3 do edital e os percentuais de descontos/honorários ofertados pela licitante 16-Cálix Serviços de Publicidade e Propaganda Eireli (proposta de
menor preço), podemos observar, no estrito entendimento do texto, que a referenciada proposta de preços atendeu o que preconiza o item 14.3 do edital.

Contudo, a questão levantada pela licitante recorrente 06-Ginga Propaganda Ltda refere-se ao teor do que disciplina o § 3º do art. 44 da Lei n.º 8.666/93, in verbis:

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios obje vos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

(...)

§ 3o  NÃO SE ADMITIRÁ PROPOSTA que apresente PREÇOS global ou unitários SIMBÓLICOS, IRRISÓRIOS OU DE VALOR ZERO, INCOMPATÍVEIS com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, EXCETO
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (grifos
nossos)

Agora, observando o lado da Recorrente a proposta de preços da licitante 16-Cálix Serviços de Publicidade e Propaganda Eireli (proposta de menor preço), no estrito entendimento do
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texto, não atenderia o que preconiza o §3º do art. 44 da Lei de licitações, por conter valores iguais a zero, estando assim "inexequível".

Para dirimir a divergência suscitada recorremos primeiramente ao mestre Renato Geraldo Mendes que na sua obra Lei de Licitações e Contratos Anotada, editora Zênite, páginas
943/944, assim comentou:

2900. Contratação pública – Licitação – Preço Inexequível – Simbólico – Irrisório – Valor zero – Negócio que admite aceitação – Exceção

(...) A regra é a de que a Administração não pode aceitar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero nas licitações. Se o licitante apresentar, por exemplo, preço
zero,  terá sua proposta rejeitada,  que implicará o seu  afastamento do  certame.  É isso que deve acontecer na quase totalidade das situações,  ou seja,  nas
contratações cujas soluções seja obras e serviços de engenharia, bem como nas compras e nos serviços em geral. No entanto, existe um po especifico de negócio
que admite que o licitante proponha preço zero na licitação ou mesmo preço nega vo,  como já ocorreu (e ainda ocorre em alguns casos) no Brasil. Esses
negócios traduzem as situações em que a necessidade da Administração é atendida por meio de a vidade de intermediação. Há três partes envolvidas: a
Administração, o prestador do serviço e o intermediário do serviço a ser prestado. Quem par cipa da licitação é o intermediário, e não o prestador do serviço
propriamente  dito.  Esses  negócios  envolvem os  casos  de  “fornecimento  de  vale-refeição,  passagens  aéreas,  vale-combus vel  e  outros  negócios  de idên ca
natureza. Normalmente, o intermediário prá ca preço zero, ou seja, é como se ele não cobrasse nada para prestar o serviço de intermediação. (...) O TCU entendeu
pela possibilidade de apresentação de preço zero, pois o licitante (intermediário) não tem como única forma de remuneração a cobrança de uma valor (preço)
da Administração, ele pode se remunerar, também, diretamente da rede de prestadores de serviços. Com isso, a questão foi pacificada, e preço zero passou a
ser admi do, exclusivamente, nos pos de negócio em que há intermediação. Há nesses casos, uma razão lógica capaz de jus ficar a admissão de preço zero,
irrisório e simbólico. Em situação diversa, não é possível admi r tal prá ca. Dessa foram, a ordem jurídica consagra a regra e a exceção, e essa úl ma coube ao
interprete (TCU) fixar, com base na própria lógica que estrutura a ordem jurídica. (grifos nossos)

Trazendo à baila a regra encartada no § 3º do art. 44 da Lei n.º 8.666/93 aos procedimentos licitatórios cujo objeto referem-se à prestação de serviços de publicidade e propaganda, é
preciso atentar para o fato de que nesse próprio ar go incorre a determinação que as propostas somente estão subme das ao julgamento de exequibilidade quando o edital de
licitação explicitamente exige a apresentação de documentos que comprovem e que os insumos foram orçados em uma base compa vel com os preços pra cados no mercado e de
que os índices de produ vidade são compa veis com o objeto do contrato.

Apesar de ser uma disposição aplicável às licitações em geral, esses critérios são claramente incompa veis com os contratos de publicidade. Isso ocorre porque, apesar do caráter
genérico da Lei n.º 8.666/93, ela foi elaborada tendo em vista especialmente licitações para compras, obras e serviços cujo valor depende do preço dos insumos ou que envolvem
a vidades com índices mensuráveis de produ vidade. Porém, dadas as peculiaridades dos serviços de publicidade, em que o preço é definido apenas em termo de percentuais sobre
os valores globais a serem despendidos, tais critérios se tornam inaplicáveis, o que inviabiliza uma análise obje va de sua exequibilidade, causando dúvidas quanto a maneira correta
de se proceder a desclassificação de propostas de preços por inexequibilidade.

O teor do § 3º do art. 44 também inadmite a apresentação de proposta que apresente preço global de valor zero, simbólico ou irrisório. Por mais que essa máxima pareça ser de
aplicação imediata, é preciso ter em mente que a peculiar situação dos serviços de publicidade faz com que a parte da remuneração das agências não seja paga diretamente pelos
anunciantes, mas indiretamente pelos veículos, na forma de desconto de agência.

Neste contexto, citamos o estudo publicado pela Arcos Informações Jurídicas que ofereceu uma análise do assunto ora em questão, u lizando como base a Concorrência n.º 01/2007
da Agência de Comunicação do Distrito Federal-Agecom/DF (Henrique Araujo Costa e Alexandre Araujo Costa – Direito da Publicidade – Zero de honorários), então vejamos:

6-Zero de honorários?

Há pouco mais de um ano, o Distrito Federal, por meio da Agência de Comunicação Social (AGECOM), deu início uma concorrência pública voltada à contratação de
serviços  de  publicidade.  Por  força do  edital  nº  01/2007,  as  agências  contratadas  seriam remuneradas  pela  Administração pública  por  meio de  honorários
correspondentes a determinada percentagem sobre os valores despendidos com a produção das peças publicitárias e dos serviços terceirizados. Nesse processo, a
licitante vencedora apresentou uma proposta cobrando zero de honorários, de forma que sua única remuneração seria o desconto padrão, que é uma comissão
de 20% sobre o valor des nado à veiculação em mídia das peças criadas pela agência.

Além disso, o edital possibilitava que os licitantes repassassem até 25% dessa comissão ao Anunciante, que é máximo de repasse admi do pelas Normas-Padrão da
A vidade Publicitária, definidas pelo CENP (Conselho Execu vo das Normas-Padrão)[1]. Como a licitante vencedora apresentou a proposta mais favorável à
Administração  que o  edital  permi a,  chegou-se  a um curioso resultado:  a  Administração obteria  o  serviço  sem qualquer  pagamento direito à  licitante
vencedora e, ao final, ainda receberia o repasse de ¼ de sua remuneração.

(...)

na medida em que abrir mão dos honorários sobre produção e serviços de terceiros inviabilizaria uma adequada remuneração do serviço, tornando inexequível a
proposta. Porém, não é isso o que ocorre, na medida em que aqueles que têm a mínima familiaridade com o setor sabem que, na prá ca, empregam-se 80% dos
recursos contratuais  em veiculação de mídia.  Portanto, ao abrir mão dos honorários pagos pelo anunciante,  o  concorrente renuncia apenas a honorários
incidentes sobre cerca de 1/5 do valor do contrato, o que é plenamente compa vel com a sua execução, dado que a remuneração final corresponderia a
aproximadamente 16% do valor total.

Dessa maneira, não existe o oferecimento de trabalho gratuito a ser remunerado de formas escusas, mas um planejamento global, plenamente compa vel com o
regime de empreitada, em que os custos de criação e produção são pagos a par r do desconto de agência, que “o aba mento concedido, com exclusividade,
pelo Veículo de Comunicação à Agência de Publicidade, a tulo de remuneração, pela criação/produção de conteúdo e intermediação técnica entre aquele e o
Anunciante”.

No setor publicitário, a remuneração por excelência é o desconto de agência, sendo as comissões por produção e terceirização uma complementação possível,
mas desnecessária. Tanto é assim que as Normas-Padrão consideram essas formas de remuneração como acessórias ou alterna vas, ao determinar expressamente
que “como alterna va à remuneração através do “desconto padrão de agência”, é facultada a contratação de serviços de Agência de Publicidade mediante “fees”
ou “honorários de valor fixo”, a serem ajustados por escrito entre Anunciante e Agência”. Assim, ao fazer uma proposta que oferece honorário zero para o
Anunciante, uma agência de publicidade não está se dispondo a trabalhar gratuitamente, mas apenas limitando sua remuneração a uma parte do desconto
padrão de agência.

Por fim, convém reconhecer que seria ilícito às agências vinculadas à ABAP conceder esses descontos a en dades privadas, pois isso violaria as Normas-Padrão de
1998. Porém, o item 3.11 das NPAP cria uma situação especial para a contratação com o Setor Público, que possibilita expressamente a exclusão da cobrança de
honorários sobre os serviços internos. Além disso, esse item permite a negociação acerca dos honorários devidos por serviços externos que não dão direito a
desconto padrão, fixados em 15% para os contratantes privados. Embora só haja uma permissão expressa de exclusão para os serviços que envolvam veiculação
em mídia, não são impostos limites à possibilidade de negociação, o que implica permi r que eles sejam fixados em zero, sem que haja uma violação às NPAP.

Concluímos,  então,  que é lícito  o oferecimento de propostas de  serviço  de  publicidade em que a agência renuncia a qualquer  remuneração a tulo  de
honorários referentes à produção ou a serviços prestados por terceiros. Essa conduta é plenamente compa vel com o interesse público em uma licitação de po
“técnica e preço”, pois possibilita a contratação de um serviço pelo menor valor possível, sem que isso implique comprome mento da qualidade.

A es pulação do preço é deixada a critério da agência, a quem cabe calcular se o desconto padrão de agência é suficiente para remunerar todos os gastos
envolvidos na prestação do serviço. E como esse desconto é picamente de 20% sobre a quan a despendida, a remuneração resultaria em algo em torno de 16% do
valor do contrato, taxa essa que, longe de tornar inexequível a proposta, afigura-se como uma contraprestação razoável pelos serviços de criação, produção e
veiculação envolvidos na publicidade. (grifos nossos).

Não obstante, destaca-se que o tema “inexequibilidade de preços” já  foi  amplamente discu do pela doutrina e  pela jurisprudência.  Nesse sen do, também transcrevemos os
ensinamentos de Marçal Justen Filho:

A Administração não pode ignorar as regras  legais  e  editalícias,  admi ndo como válidas  propostas que se configurem como inexequíveis.  Antes de tudo,  a
Administração tem de respeitar o ato convocatório. (...)

Os arts. 44, § 3º, e 48, II e §§ 1º e 2º, devem ser interpretados no sen do de que a formulação de proposta de valor reduzido exige avaliação cuidadosa por
parte da Administração. A evidência de prá ca de valor irrisório deve conduzir à formulação de diligências, des nadas a apurar a viabilidade da execução,
inclusive com a verificação de outros dados no âmbito do licitante. Assim, cabe verificar se o sujeito efe vamente se encontra em dia com suas obrigações
tributárias e previdenciárias. Deve exigir-se o fornecimento de informações sobre o processo produ vo e sobre a qualidade dos produtos e insumos. É necessário
solicitar do sujeito esclarecimentos sobre a dimensão efe va de sua proposta e assim por diante.

No entanto, deve-se ter em vista que a inexequibilidade apenas deve ser pronunciada quando se evidenciar risco à efe va viabilidade de execução do contrato. Vale
dizer, se uma proposta de valor irrisório for plenamente executável por um par cular, não estará em jogo dito interesse. A proposta não deverá ser excluída do
certame. (grifos nossos).

Examinando as regras constantes do edital da CONCORRÊNCIA N.º 01/2021-SECOM/DF podemos constatar que o edital não estabeleceu limites mínimos de honorários a serem
pagos pelo próprio anunciante, o que é plenamente jus ficado porque o obje vo principal da licitação será o de escolher a mais barata das propostas tecnicamente viáveis. Portanto,
não existe qualquer restrição no edital quanto a apresentação de honorários com percentual zero sobre os preços de serviços especializados a serem prestados.

Além do mais, as futuras contratadas farão jus ao desconto concedido pelos veículos de comunicação em conformidade com o art. 11 da Lei n.º 4.680/65 que dispõe sobre o exercício
da profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda e o que demonstra o item 9 da minuta de contrato constante do Anexo IV do edital:

(...)
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9.CLÁUSULA NONA - DESCONTO DE AGÊNCIA

9.1. A CONTRATADA fará jus ao desconto de agência concedido pelos veículos de comunicação, em conformidade com o ar go 11 da Lei nº 4.680/1965.

9.1.1. O desconto de que trata o subitem precedente é concedido à CONTRATADA pela concepção, execução e ou distribuição de publicidade, por ordem e conta
da CONTRATANTE, nos termos do ar go 19 da Lei nº 12.232/2010.

9.2. A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE 1/4 (um quarto) do valor correspondente ao desconto de agência a que faz jus, calculado sobre o valor acertado
para cada veiculação.

9.2.1. No caso de veiculações realizadas no exterior, a CONTRATADA apresentará, juntamente com os documentos exigidos no subitem 11.4, declaração expressa
dos veículos programados nas quais seja explicitada sua polí ca de preços no que diz respeito à remuneração da agência.

9.2.1.1.  Se a CONTRATADA fizer jus a bene cio similar ao desconto de agência de que trata o subitem 9.1, repassará à CONTRATANTE o equivalente a 1/4 (um
quarto) do desconto que ob ver em cada veiculação. (grifos nossos)

Conhecendo a  possibilidade  de  apresentação  de  preço  zero  (descontos/honorários)  nos  procedimentos  licitatórios  dos  serviços  de  publicidade,  procuramos  agora  um maior
entendimento junto a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União-TCU, principalmente, em relação a inexequibilidade de proposta de preços rela vas a apresentação de
descontos de 100% ou percentuais próximos a este sobre a remuneração dos custos dos serviços internos dos contratos de publicidade, bem como a oferta de percentual 0% (zero
por cento) de honorários sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores na execução de serviços de publicidade. Inicialmente citamos o Acórdão-TCU n.º
739/2021-Plenário, que assim decidiu:

Voto

Trata-se de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Brasil84 Publicidade e Propaganda Ltda. - ME sobre os indícios de irregularidade na
Concorrência n.º 1/2019 conduzida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) sob o valor total de R$ 5.249.194,88 para a contratação de empresa especializada
em prol da prestação de serviços de publicidade e propaganda.

2. A presente representação já teria sido, preliminarmente, conhecida por intermédio do Acórdão 2525/2019-TCU-Plenário.

3. No mérito, a ora representante teria, em suma, apresentado os seguintes indícios de irregularidade: (i) a sua desclassificação, com outros dois licitantes, teria
sido indevidamente efetuada sob a jus fica va de as respec vas propostas serem inexequíveis, por terem ofertado descontos entre 98% e 100% sobre o item
como remuneração pelos custos dos serviços internos; (ii) a decisão para a referida desclassificação não teria sido amparada em critério obje vo, nem teria a
devida fundamentação, além de não ter apresentado a demonstração de inexequibilidade das propostas de preços apresentadas; e (iii) a sua desclassificação
resultaria em lesão ao erário, pois geraria a subsequente contratação de empresa detentora da proposta de preços mais elevada.

4. Em anuência, então, à proposta da Selog e ao despacho do Ministro-Relator à Peça 25, o Plenário do TCU teria prolatado o referido Acórdão 2.525/2019 no
sen do da suspensão cautelar da Concorrência n.º 1/2019 e da oi va do CFO, além da empresa porventura sagrada vencedora no certame, para apresentarem as
jus fica vas sobre todas as falhas no ciadas na presente representação

(...)

Acordão n.º 739/2021 - Plenário

VISTOS, relatados e discu dos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Brasil84 Publicidade e Propaganda Ltda. - ME
sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.º 1/2019 conduzida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) sob o valor total de R$ 5.249.194,88 para
a contratação de empresa especializada em prol da prestação de serviços de publicidade e propaganda;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. assinalar, no mérito, a procedência da presente representação (já conhecida pelo Acórdão 2525/2019-TCU-Plenário) , diante dos elementos de convicção até
aqui ob dos pelo TCU;

9.2.  determinar,  nos  termos do art.  45  da Lei  n.º 8.443,  de 1992,  e  do art.  250,  II,  do RITCU, que o Conselho Federal  de Odontologia adote  as  imediatas
providências para, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da no ficação desta deliberação, promover a efe va anulação da Concorrência n.º
1/2019, com todos os atos dela decorrentes, além da plena descons tuição dos atos porventura resultantes do eventual contrato público subsequente, devendo
informar o TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da no ficação desta deliberação, sobre o efe vo resultado das providências adotadas em prol do pleno
cumprimento dessa determinação;

9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da no ficação desta
deliberação, o Conselho Federal de Odontologia apresente o plano de ação para a eventual realização e conclusão, se for o caso, do novo certame em prol da
subsequente contratação dos serviços de publicidade e propaganda, sem prejuízo de, nesse plano de ação, apresentar a devida comprovação sobre a efe va
necessidade ins tucional dessas ações de publicidade ou propaganda e sobre a efe va economicidade das úl mas contratações de publicidade e propaganda,
devendo evidenciar, para tanto, a efe va correção e solução das presentes irregularidades e, especialmente, das seguintes falhas:

(...)

9.3.2. indevida desclassificação de licitantes ante o elevado desconto nos custos internos, sem a correspondente es pulação do critério de referência sobre a
exequibilidade dos preços no edital, SEM CONTER, AINDA, A AVALIAÇÃO GLOBAL SOBRE OS CUSTOS DAS PROPOSTAS, em dissonância, assim, com os princípios
da mo vação, do julgamento obje vo, da impessoalidade, da compe vidade, da razoabilidade, da eficiência e da seleção da melhor proposta;

(...)

9.4. promover o envio de ciência ao Conselho Federal de Odontologia, nos termos da Resolução TCU n.º 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das
medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades assinaladas pelo item 9.3 deste Acórdão e, também, das falhas consubstanciadas pela falta
de transparência a va, ante a indisponibilidade de alguns links para o acesso a informações sobre o certame, além da ausência de informações sobre as úl mas
contratações de publicidade ou propaganda no portal da transparência do CFO junto à internet, em dissonância, assim, com os princípios da transparência e do
pleno acesso à informação pública;

9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Conselho Federal de Odontologia, para ciência e adoção das medidas
cabíveis em cumprimento aos itens 9.2, 9.3 e 9.4 deste Acórdão dentro dos prazos fixados, além do envio da aludida cópia à Agência Mul face de Propaganda Ltda.
e à ora representante, para ciência; e

9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de promover o monitoramento dos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão. (grifos
nossos)

A solução encontrada para estes casos, foi dirimida pelo TCU em diversos Acórdãos, decidindo pela possibilidade do(s) licitante(s) comprovar(em) sua capacidade de bem executar os
serviços apresentando os preços propostos (descontos/honorários) mantendo a segurança quanto a execução do futuro contrato, neste sen do citamos o Acórdão-TCU n.º 697/2006-
Plenário:

Acórdão n.º 697/2006 - Plenário

Enunciado:

A análise de propostas deve conduzir a uma presunção rela va de inexeqüibilidade de preços, pois sempre haverá a possibilidade de o licitante comprovar sua
capacidade de bem executar os preços propostos, atendendo sa sfatoriamente ao interesse da Administração.

Voto:

(...)

10. No que se refere à inexequibilidade, entendo que a compreensão deve ser sempre no sen do de que a busca é pela sa sfação do interesse público em
condições que, além de vantajosas para a administração, contemplem preços que possam ser suportados pelo contratado sem o comprome mento da regular
prestação contratada. Não é obje vo do Estado espoliar o par cular. Por outro lado, cabe ao próprio par cular a decisão acerca do preço mínimo que ele pode
suportar.

11. Assim, no contexto da definição de critério para aferir inexequibilidade de preço, julgo que não há prejuízo à transparência e à lisura do certame valer-se dessa
fórmula definida no art. 48, inciso II, § 1°, da Lei n° 8.666/93, ainda que para outras contratações de menor preço que não as rela vas a serviços e obras de
engenharia, uma vez que cons tui mais um instrumento para verificação da exequibilidade do preço. Na verdade, esse disposi vo conduz a uma presunção rela va
de inexequibilidade de preços. Isso porque sempre haverá a possibilidade de o licitante comprovar sua capacidade de bem executar os preços propostos,
atendendo sa sfatoriamente o interesse da administração. (grifos nossos)

Também o TCU manifestou a respeito da redução ou até mesmo a supressão do quesito referente aos custos dos serviços internos conforme as regras previstas nas Normas-Padrão
da A vidade Publicitária, regulamentada pelo Conselho Execu vo das Normas-Padrão-CENP, Órgão este orientador dos agentes do mercado publicitário. Neste contexto, citamos o
Acórdão-TCU n.º 2.158/2017-Plenário: 

Acórdão n.º 2158/2017 - Plenário

Assunto: Representação sobre possíveis irregularidades nos requisitos per nentes à valoração das propostas de preços do edital de concorrência do Ministério da
Saúde cujo objeto é a contratação de agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade.

Acórdão:
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VISTOS, relatados e discu dos estes autos de representação a respeito de irregularidades nos requisitos per nentes à valoração das propostas de preços do edital
da concorrência 2/2016 do Ministério da Saúde, cujo objeto é a contratação de agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade,

(...)

9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 2º e 8º da Resolução-TCU 265/2014, determinar ao Ministério da Saúde que:

9.2.1. condicione a prorrogação dos contratos decorrentes da concorrência 2/2016 à exclusão do pagamento referente ao percentual de ressarcimento pelo
custo dos serviços internos e dos honorários sobre serviços de terceiros, uma vez que não há mo vação para sua manutenção à luz dos itens 3.6, 3.6.1, 3.11.2 e
3.12 das Normas-Padrão da A vidade Publicitária;

(...)

9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 6º e 8º da Resolução-TCU 265/2014, recomendar à Secretaria Especial de
Comunicação Social que:

(...)

9.3.1. faça constar, nos modelos de editais que disponibilizar e nas orientações dirigidas aos órgãos e en dades por ocasião da elaboração de seus editais, que:

9.3.1.1.  nem todos os percentuais de valoração das propostas precisam ser  previstos e que se deve adotar valores  compa veis  com o po de serviço a ser
contratado, compara vamente com outros contratos da própria Administração Pública, tanto em materialidade, como em perfil dos anúncios e anunciantes;

9.3.1.2.  os custos internos podem ser  dispensados  conforme as Normas-Padrão  da A vidade Publicitária,  sendo sua adoção a  exceção,  necessariamente
precedida de demonstração de que sua supressão inviabiliza a execução dos serviços, considerando os princípios da eficiência e da economicidade na Administração
Pública (grifos nossos)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF também já manifestou sobre o assunto, dentre as decisões expedidas, citamos a Decisão/TCDF n.º 5.972/2018, que determinou a
u lização de Norma específica para verificação da exequibilidade das propostas, ou seja, na Instrução Norma va n.º 5/2017-MPOG, então vejamos:

Decisão/TCDF n.º 5.972/2018:

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu:

(...)

IV – determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF que: (...)

b) caso a proposta melhor classificada apresente indícios de inexequibilidade, ou no caso da necessidade de apresentação de esclarecimentos complementares
pela  licitante,  observe  rigorosamente  o  disposto  no  item  9.4,  do  Anexo  VII-A,  da  Instrução  Norma va  nº  5/2017,  do  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão – MPDG; (grifo nosso).

Item 9.4 da IN N.º 5/2017-MPOG:

9.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência,
na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo ser adotado, dentre outros, os seguintes
procedimentos:

a) ques onamentos junto à proponente para a apresentação de jus fica vas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

b) verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios Cole vos de Trabalho;

c) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;

d) consultas a en dades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

f) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a inicia va privada;

g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos u lizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

h) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

i) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

j) estudos setoriais;

k) consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços. (grifos nossos)

Desta forma, a CEL/SECOM promoveu diligências conforme autoriza o item 29.1 do edital, solicitando que as licitantes declaradas vencedoras do julgamento final das propostas
técnicas e de preços (Ata de Abertura da 3ª Sessão do certame – arquivo SEI n.º 66749884), apresentassem a exequibilidade dos preços (descontos/honorários) integrantes das
propostas  de  preços ofertadas, após as  negociações,  na  Concorrência  n.º 01/2021-SECOM/DF, sendo apresentado os  esclarecimentos,  jus fica vas  e comprovações acerca  da
exequibilidade das propostas ofertadas (arquivo SEI n.º 67990607).  Após analise pormenorizada esta CEL/SECOM esclarece que as propostas de preços das licitantes  declaradas
vencedoras no julgamento técnico e de preço são exequíveis.   

Obje vando resolver ainda mais a celeuma referente a comprovação ou não da inexequibilidade de propostas de preços apresentadas em licitações cujo objeto seja inerente a
prestação de serviços de publicidade, esta CEL/SECOM realizou pesquisa  junto  a rede mundial de  computadores-Internet de  certames correlatos  que,  por ventura,  licitante(s)
tenha(m) apresentado(s) descontos/honorários com percentuais máximos ou zerados respec vamente:

Órgão Licitação Valor
Es mado

Licitante que ofertou menor
proposta de preços

(descontos/honorários)

Desconto
sobre custos

internos

Honorários Produção
e a execução técnica
de peça e material

Honorários
Planejamento e a

execução pesquisas e
outros instrumentos

Honorários criação,
implementação – art.
11 da Lei n.º 4680/65

Licitante(s) vencedora(s)
 

SECOM/GO CC N.º
01/2020

80.000.000,00 K+ Publicidade Ltda 50% 5% 0% 0%
Logos Propaganda Ltda;
Agência Mul face de Propaganda
Ltda; e Propeg Comunicação S/A

Link de acesso: h ps://www.comunicacao.go.gov.br/concorr%C3%AAncia-p%C3%BAblica-publicidade.html
 

Órgão Licitação Valor Es mado
Licitante que ofertou menor

proposta de preços
(descontos/honorários)

Desconto sobre
custos internos

Honorários
Produção e a

execução técnica
de peça e material

Honorários
Planejamento e a

execução pesquisas e
outros instrumentos

Honorários criação,
implementação –
art. 11 da Lei n.º

4680/65

Licitante(s) vencedora(s)
 

SECOM/SP CC N.º
01/2021

100.000.000,00 DPZ&T Comunicações S.A. 100% 0% 0% 0%

DPZ&T Comunicações S.A;
Lew'Lara/Tbwa Publicidade
Propaganda Ltda;
Ogilvy & Mather Brasil
Comunicação Ltda; e Z515
Propaganda Ltda.

Link de acesso: h ps://www.comunicacao.sp.gov.br/licitacoes/concorrencia-no-01-2021-publicidade-unicom/
 

Órgão Licitação Valor Es mado
Licitante que ofertou menor

proposta de preços
(descontos/honorários)

Desconto
sobre
custos

internos

Honorários
Produção e a

execução técnica
de peça e material

Honorários Planejamento
e a execução pesquisas e

outros instrumentos

Honorários criação,
implementação – art.
11 da Lei n.º 4680/65

Licitante(s) vencedora(s)
 

SEBRAE/DF CC N.º
02/2019 2.637.441,00 Icomunicação Integrada Eireli. 50% 0% 0% 2% Debrito Proganda Ltda.

Link de acesso: h ps://www.scf3.sebrae.com.br/portalcf/Licitacoes/Detalhe?Id=7650
 

Órgão Licitação
Valor

Es mado

Licitante que ofertou menor
proposta de preços

(descontos/honorários)

Desconto
sobre custos

internos

Honorários
Produção e a

execução técnica
de peça e material

Honorários
Planejamento e a

execução pesquisas e
outros instrumentos

Honorários criação,
implementação –
art. 11 da Lei n.º

4680/65

Licitante(s) vencedora(s)
 

TERRACAP/DF CC N.º
01/2018

12.500.500,00 Agência Nacional de Propaganda
Ltda.

100% 0% 0% 0% Agência Nacional de Propaganda
Ltda.

Link de acesso: h p://www.secom.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/07/Planilha-Julgamento-Propostas-de-Pre%C3%A7o.pdf
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Órgão Licitação Valor
Es mado

Licitantes que ofertaram menores
propostas de preços

(descontos/honorários)

Desconto
sobre custos

internos

Honorários
Produção e a

execução técnica
de peça e
material

Honorários
Planejamento e a

execução pesquisas e
outros instrumentos

Honorários criação,
implementação – art.
11 da Lei n.º 4680/65

Licitante(s) vencedora(s)
 

Câmara
Municipal de

São Paulo

CC N.º
01/2018

27.173.950,00
Rino Publicidade S.A;
Companhia de Comunicação e
Publicidade ltda.

100% 0% 0% 0% Octopus Comunicação Ltda.

Link de acesso:h ps://www.saopaulo.sp.leg.br/wp-content/uploads/2018/05/485-2018-SESS%C3%83O-P%C3%9ABLICA-CC-01-2018-1-2.pdf

Portanto, como podemos notar, descontos com percentuais máximos e honorários com percentuais zero foram ofertados em diversos processos licitatórios, tendo as respec vas
agências vencedoras assinados os contratos correlatos, de modo que, como ficou comprovado as propostas de preços com descontos com percentuais máximos e percentuais zerados
não comprometem a execução dos serviços a serem prestados.

Registra-se  agora  que após criteriosa avaliação do recurso interposto,  das  impugnações protocoladas,  das  documentações solicitada em  forma de diligências  e  das  pesquisas
efe vadas, esta CEL/SECOM entende que não subsiste razão à Recorrente 06-Ginga Propaganda Ltda, no tocante à suposta inexequibilidade dos preços ofertados na licitação ora sob
análise pelas licitantes 01-Babel Publicidade Ltda, 04-Propeg Comunicação S/A, 09-Nova SB Comunicação S.A, 16-Cálix Serviços de Publicidade e Propaganda Eireli e 18-Calia|Y2
Propaganda e Marke ng Ltda.

Chegando ao final deste julgamento lembramos ainda, que a Administração deve agir sempre dentro do que a lei permite. Significa dizer que o próprio poder público está sujeito aos
mandamentos da lei. APENAS PODE FAZER O QUE É AUTORIZADO e não pode fazer o que a lei proíbe. Sob pena de invalidar seus atos. Neste contexto, o que tange ao princípio da
legalidade, Bandeira de Mello o define como fruto da submissão do Estado à lei. E acrescenta ser, em suma, a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser
exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a a vidade administra va é a vidade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei.

Para Meirelles, a legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua a vidade funcional,
sujeito aos mandamentos da lei  e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar,  sob pena de pra car ato inválido e  exporse a
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (grifo nosso)

Sendo assim, após os esclarecimentos até aqui descritos e com base na decisão proferida não resta outra alterna va à CEL/SECOM se não opinar pela ra ficação da decisão exarada
na Ata de Abertura da 3ª Sessão (66749884), confirmando assim, a aceitação das propostas de preços ofertadas pelas licitantes 01-Babel Publicidade Ltda, 04-Propeg Comunicação
S/A, 09-NovaSB Comunicação S.A,  16-Calix Serv. de Publicidade e Propaganda Eireli e 18-Calia/Y2 Propaganda e Marke ng Ltda, devidamente incluídas no processo de licitação
(66759743 e 66760435) e disponibilizadas no Portal SECOM/DF nos seguintes endereções eletrônicos: h p://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/Propostas-
de-Pre_os-Licitantes-Classificadas-CC-01-2021-SECOM-DF-PARTE-1.pdf  e  h p://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/Propostas-de-Pre_os-Licitantes-
Classificadas-CC-01-2021-SECOM-DF-PARTE-2.pdf, e consequentemente a manutenção da ordem de classificação final das propostas técnica e de preço divulgadas na referida Sessão.

Quanto aos pedidos da Recorrente - 06-Ginga Propaganda Ltda:

1. Recebimento do recurso – Pedido atendido por ser tempes vo;

2. Concessão de efeito suspensivo com a suspensão da licitação – pedido atendido - para julgamento do Recurso Administra vo protocolado;

3. In mação das licitantes Calix, Nova SB, Propeg, Babel e Calia/Y2 – pedido atendido - com a publicação do Aviso de interposição de recurso e julgamento das propostas de preços no
DODF (Doc. SEI  67355305 e disponibilização no Portal SECOM: h p://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/Aviso-Interposicao-de-Recurso-Proposta-Precos-
DODF-CC-01-2021-SECOM-DF-1.pdf) e com diligências efetuadas.

4. Desclassificação das licitantes Calix, Nova SB, Propeg Comunicação, Babel e Calia/Y2 – Pedido não atendido de acordo com Decisão acima.

Portanto,  quanto  aos  pedidos  da  Recorrente  esclarecemos  que  as  razões  do Recurso Administra vo  foram  recebidas  por  esta  CEL/SECOM  para,  contudo,  decidir  pelo  NÃO
PROVIMENTO  do  recurso administra vo protocolado pelos  mo vos elencados  nesta Decisão,  garan ndo que  julgamento proferido cumpriu  todos os  princípios  que regem o
procedimento licitatório e que a desclassificação das propostas de preços das licitantes Calix, Nova SB, Propeg Comunicação, Babel e Calia/Y2 solicitado pela Recorrente não merece
prosperar, mantendo assim, inalteradas a ordem classificação constante da Ata de Abertura – Terceira Sessão da CONCORRÊNCIA N.º 01/2021-SECOM/DF (66749884).

Isto posto, o processo será encaminhado ao Sr. Secretário de Comunicação do Distrito Federal para análise e superior decisão.

Esclarecemos  ainda,  que  as  licitações  promovidas  pela  SECOM/DF  são  regidas  por  princípios,  e  dentre  outros  citamos  o  princípio  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório constante do caput do art. 41 da Lei n. 8.666/93, que dispõe:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (grifo nosso).

A premissa básica deste princípio é que, uma vez firmadas as regras que deverão nortear o certame licitatório, por meio da divulgação de seu instrumento convocatório, essas
deverão ser seguidas por todos que dele par cipem. Neste sen do, o edital indicou todos os critérios norteadores para o julgamento obje vo, definindo claramente as exigências a
serem cumpridas, principalmente nas questões técnicas constantes do edital.

Trata-se, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios
a nentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administra va e do julgamento obje vo. Nesse
sen do, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[2]:

Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sen do
explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o ar go 43, inciso
V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à
Administração, como se verifica pelos ar gos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório
(edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta
(art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão desclassificados (ar go 48, inciso I). (grifo nosso)

Por tudo o que foi exposto, considerando que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar as alegações por ela trazidas, principalmente a inobservância às Normas que norteou o
certame e tampouco em comprovar que os princípios que regem a licitação foram violados, entendemos que os requisitos e princípios que permeiam os Atos da Administração
Pública foram devidamente observados quando do julgamento das propostas de preços apresentadas.

Neste caso concreto, esgotando todas as formas de diligências para sanar eventuais dúvidas sobre o julgamento proferido entende que o disposi vo legal foi plenamente atendido.
Sendo assim, são desconsideradas as alegações apresentadas pela Recorrente. Neste sen do, a decisão acima, conforme consta dos autos, não afronta os princípios básicos do
instrumento convocatório previsto no ar go 3° da Lei Federal das Licitações e Contratos Administra vos, proferida nos seguintes termos:

 “A vinculação ao edital significa que Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permi do do instrumento convocatório da
licitação,  quer  quanto  ao  procedimento,  quer  quanto  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 par cipantes, inclusive para o órgão ou en dade
licitadora.” (grifo nosso).

Esta CEL/SECOM tomou suas decisões com lisura que o procedimento licitatório requer, obje vando sempre a ampliação do caráter compe vo, desde que tenham atendidos os
ditames encartados no edital, lembrando que, conforme o caso, no julgamento das propostas das licitantes poderão ser relevados aspectos puramente formais, assegurando a
contratação da proposta mais vantajosa. Tal entendimento consta do item 19.1.3 do edital:

19.1.3. A Comissão Especial de Licitação e a Subcomissão Técnica, conforme o caso, poderão, no interesse da SECOM-DF relevar aspectos puramente formais nas
Propostas e nos Documentos de Habilitação apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter compe vo desta concorrência.

Esclarecemos  ainda,  que  todos  os  documentos  referenciados  nesta  decisão  estão  anexados  no  processo  citado  no  preâmbulo  deste  julgamento  e  disponíveis  no  endereço
eletrônico: h p://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-01-2021/.  Demais informações poderão ser ob das por meio  do e-mail:  secom.ccpubli@buri .df.gov.br,  informando
nome completo, razão social e e-mail.

V - DA CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  esta  CEL/SECOM, por  unanimidade,  recebe  as  razões do recurso interposto  pela  licitante  06-Ginga Propaganda Ltda,  CNPJ  n.º  10.609.985/0001-00  (67355102)
para NEGAR PROVIMENTO, ra ficando a decisão proferida, mantendo a classificação das propostas de preços das agências 01-Babel Publicidade Ltda, 04-Propeg Comunicação S/A,
09-NovaSB Comunicação  S.A,  16-Cálix  Serviços  de Publicidade  e  Propaganda Eireli  e  18-Calia/Y2 Propaganda e  Marke ng Ltda,  confirmando assim a  classificação final  das
propostas de preços da CONCORRÊNCIA N.º 01/2021-SECOM/DF constantes do Aviso do Resultado de Julgamento das Propostas de Preços e do Julgamento final das propostas,
publicado no DODF n.  º 142 de 29.07.2021, página 56 (66795672) e disponibilizado no portal da SECOM/DF (h p://www.comunicacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02
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/Aviso-Resultado-Julgamento-Propostas-de-precos-e-Convocacao-Habilitacao-DODF-CC-01-2021.pdf).

Por fim, encaminha-se a presente decisão ao Sr. Secretário de Comunicação do Distrito Federal para análise e superior decisão, obedecendo aos ditames do item 22.3 do edital e § 4º
do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.

                                                                                                                                                                                                                                                             É o entendimento.

Brasília, 16 de agosto de 2021.
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