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DECISÃO

Finda análise da Procuradoria para os recursos administrativos interpostos na 
Concorrência n.º 01/2017, e esgotado todo o trâmite administrativo cabível à deliberação quanto 
ao julgamento dos recursos, o processo retorna à SAF para decisão.

Após uma primeira análise de mérito dos recursos efetuada pelo Órgão 
Jurídico da Casa (0723129), obtivemos um posicionamento divergente entre o entendimento da 
Comissão de Licitações e da Subcomissão Técnica daquele exarado na Promoção (e assim 
numerados), para o item 2 -  recurso da GLOBALCOMM contra PÚBLICA, item 5 - recurso da 
PÚBLICA X ESCALA e item 6 - INTAL (reavaliação da sua pontuação). A partir daí, as 
supramencionadas comissões reuniram-se para analisar os termos da Promoção e verificar se, 
sob o ponto de vista técnico, seria válida a mudança de entendimento. As respostas foram as 
seguintes:

- Análise da Subcomissão Técnica (0751056):

1- para o recuso da GLOBALCOMM contra PÚBLICA: mantém inalterado o 
seu posicionamento. Ressalta que nenhum dos julgadores teria identificado de ofício elementos 
que reconhecessem a autoria da proposta da recorrida e de todas as outras propostas do certame.

2 -para o recurso da PÚBLICA contra ESCALA: mantém inalterado o seu 
posicionamento. Informa que os julgadores (excetuando-se Élvio dos Santos) teriam aplicado o 
desconto na nota final da Escala, embora não especificado na planilha, motivados 
pela impropriedade da concorrente ter referenciado em sua Estratégia de Mídia e Não Mídia 
gráficos, planilhas e tabelas de forma vedada pela Comissão de Licitações.

3 – para o recurso da INTAL: mantém inalterado o seu posicionamento para o 
apontamento da Procuradoria que suscitava a reavaliação da pontuação do quesito “Repertório” 
ou então que fosse justificado o porquê de sua manutenção. A Subcomissão ressalta ser 
desnecessária a justificativa da nota discrepante, já isso não foi questionado no recurso, ficando 
subentendida a aceitação do conceito do julgador.

- Análise da Comissão de Licitações (0756456 e 0756459):

1- para o recuso da GLOBALCOMM contra PÚBLICA: mantém inalterado o 
seu posicionamento. Entende que o debatido elemento identificador, no caso concreto, não seria 
capaz de identificar a autoria da proposta, tratando-se de um complemento desse documento, 
encontrado igualmente nas propostas das demais licitantes, inclusive da própria 
recorrente. Assim, a desclassificação da Pública, caso acolhido o recurso, seria extensiva às 
demais concorrentes que mencionaram exemplos de mídia contendo os respectivos 
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fornecedores. Relembra situação semelhante, a até mesmo mais tangível para dar ensejo a 
uma identificação de autoria, ocorrida na última licitação para o mesmo objeto, no ano de 2011, 
quando em sede de recurso foi aduzido suposto elemento capaz de identificar a autoria da 
proposta, o nome "Manolo", que se revelou como a pessoa indicada como Diretor de Arte da 
agência autora da proposta (Senhor Manolo Quadro). Tal agência foi desclassificada. Por conta 
disso, impetrou mandado de segurança, e uma vez concedida liminar foi vencedora da licitação, 
mesmo tendo a Assembleia Legislativa recorrido judicialmente. 

Assim, firmado entendimento contrário à aludida Promoção, relativamente 
aos itens 2, 5 e 6, o expediente foi encaminhado para reanálise da Procuradoria.

Nessa nova análise, o Procurador-Relator Fernando Baptista Bolzoni reiterou 
a maioria dos argumentos já lançados quando divergiu do posicionamento da Subcomissão 
Técnica e da Comissão de Licitações, para os recursos da GLOBALCOMM contra PÚBLICA e 
da PÚBLICA contra ESCALA. Apenas a visão apresentada pela Subcomissão Técnica para 
justificar o posicionamento quanto ao julgamento do recurso da INTAL foi parcialmente 
reconsiderada.

Entretanto, finda análise do Procurador-Relator, sobrepõem-se o entendimento 
do Senhor Procurador-Geral, proferido no despacho 0777344, no qual ressalta que a discussão 
em pauta é de natureza subjetiva, e não havendo óbice, sob o ponto de vista legal, a decisão de 
não acolhimento do posicionamento do Senhor Procurador-Relator para os recursos da 
GLOBALCOMM contra PÚBLICA e da PÚBLICA contra ESCALA. Ou seja, o julgamento 
final dos recursos se encontra dentro da esfera da discricionariedade da Administração deste 
Poder Legislativo, podendo optar pelas razões da Subcomissão Técnica / Comissão de 
Licitações ou pela visão das Promoções n° 36.456/36.547.

Pois bem, tendo em vista o argumento do Senhor Procurador-Geral que perfez 
a análise das questões controversas, concedendo margem a quem cabe a decisão dos recursos de 
acolher ou não os termos das Promoções, levando em conta especialmente o risco deste Poder 
Legislativo se ver privado dos serviços de publicidade no caso de termos que repetir o certame 
(já que a desclassificação da concorrente Pública, pelos motivos já expostos, alcançaria as 
demais licitantes), este Superintendente, na condição de autoridade competente deste 
Parlamento para julgar recursos, decide pelo indeferimento de todos os recursos,  com a 
consequente manutenção das notas atribuídas e do resultado do julgamento, ancorado nas 
manifestações da Subcomissão Técnica e da Comissão de Licitações para todos os recursos 
interpostos, e da Procuradoria para os recursos 1, 3, 4, 7, 8, 9, todos relacionados a seguir:

1- GLOBALCOMM X PÚBLICA (extrapolação da verba referencial);

2- GLOBALCOMM X PÚBLICA (inserção de elemento capaz de identificar 
a licitante);

3- PÚBLICA X GLOBALCOMM (inconsistência técnica);

4- PÚBLICA X GLOBALCOMM (divergências nos valores de tabela dos 
veículos indicados na proposta);

5- PÚBLICA X ESCALA: (discrepância entre os subquesitos Estratégia de 
Mídia e Não Mídia, Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação Publicitária, quanto à 
veiculação de VT na Internet);

6- INTAL (reavaliação da pontuação);

7- INTAL X PÚBLICA, GLOBALCOMM e ESCALA (extrapolação da 
verba referencial);
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8- INTAL X PÚBLICA (identificação deficiente das fichas técnicas do 
Repertório);

9- INTAL X ESCALA (ausência de caráter institucional da Estratégia de 
Comunicação).

Sobre a questão atinente à inclusão no processo das peças do processo 
licitatório correspondentes às propostas das licitantes, acolho a manifestação do DCAP 
(0756459) e a justificativa apresentada para a inviabilidade de realizar tal digitalização no 
presente instante, em especial quando esclarece o seguinte: "impende assinalar que os originais 
das propostas técnicas atinentes à Concorrência n.º 01/2017 desta AL-RS encontram-se no 
recinto da Comissão de Licitações, sob a guarda permanente dos membros da aludida 
Comissão, o que, por si só, concede a devida segurança no que toca a esses documentos, os 
quais serão futuramente digitalizados, quando isso for possível em termos práticos, a despeito 
das recomendações ora efetuadas, as quais, como dito alhures, não permitem atendimento, por 
ora, ao menos no plano real".

Ao DCAP para providências.

Documento assinado eletronicamente por Ricieri Dalla Valentina Junior, 
Superintendente Administrativo e Financeiro, em 21/07/2017, às 13:45, conforme o art. 
4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando 
https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , 
informando o código verificador 0780305 e o código CRC 25962A87.
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