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ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0082/2017 
 
Aos 11 (onze) dias de agosto de 2017, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria número 004, de 08/05/2017, com intuito de analisar e julgar a 
Impugnação ao Edital da Concorrência número 004/2017 - Processo Administrativo 
número 082/2017, cujo objeto é a contratação de agência de propaganda para dar 
publicidade a ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais do 
município de Contagem/MG, nos termos da solicitação da Secretaria Municipal de 
Comunicação e Transparência, apresentado pelo SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE 
PROPAGANDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINAPRO, CNPJ número 
20.995.635/0001-83.  
 
O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu preâmbulo, 
tem como fundamentos legais a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações subsequentes, Lei Federal número 12.232/2010, aplicável, 
subsidiariamente, à Lei número 4.680, de 18/06/65, Decreto número 57.690/66, 
Normas Padrão do CENP 
O artigo 41 da Lei Federal número 8666, de 21 de junho de 1993, prevê como 
legitimados a impugnar o edital de licitação: o cidadão (§ 1º) e o licitante (§ 2º), senão 
vejamos:  
 

 § 1o – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
 irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05
 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
 habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em
 até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.  
 

§ 2o – Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 
realização de  leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 
Os documentos da impugnação apresentada trazem como IMPUGNANTE o SINDICATO 
DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINAPRO, CNPJ 
número 20.995.635/0001-83, assinando a peça impugnatória o representante legal do 
Sindicato. 
 
Diante disso, será a peça apresentada considerada como ato impugnatório não 
oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o § 1º, do artigo 41, da Lei 
número 8.666/93, que prevê o prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriormente à sessão, o 
que, verifica-se ter sido atendido, já que os documentos foram protocolados nesta 



 
PREFEITURA DO MUNICIPÍO DE CONTAGEM 

Comissão Permanente de Licitações 

 

 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG – Telefone 3356.6658 
2 

  

Comissão Permanente de Licitações em 08/08/2017, portanto, antes do quinto dia útil 
anterior à sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja, 18/08/2017.  
Portanto, a presente impugnação será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA.  
 

ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE: 
Em apertada síntese, a IMPUGNANTE alega: 
DAS RAZÕES QUE JUSTIIFICAM A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 
 
DA IDENTIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO I 
Que os subitens 7.2 e seguintes do edital, determinam regras para a apresentação do 
Invólucro número 1. 
Que, tem que esse procedimento poderá ser aprimorado pela Prefeitura, ao entregar o 
Invólucro Apócrifo para cada agência, poderá fazer constar do mesmo um único tipo 
de dizeres (mesmo tamanho, tipologia, local de afixação, etc.). Indicar 
antecipadamente as características e dimensões no Invólucro 1, a ser disponibilizado 
pela Prefeitura. 
Que esta prática se adotada, seguirá os cuidados presentes em diversas passagens da 
Lei número 12.232/2010, a respeito do cuidado com a não identificação do LICITANTE. 
Requer que a Prefeitura de Contagem altere a redação do subitem 7.4 do edital, 
citando as dimensões e características do Invólucro 1, e, inserindo no mesmo que o 
Envelope Apócrifo será entregue já com a etiqueta patronizada e colada, evitando 
assim, uma possível alegação de nulidade procedimental. 
 
TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 7 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Que as agências de publicidade, nos termos da Lei 4.680/65, Decreto Lei 57.690/66 e 
Normas Padrão do CENP, age por conta e ordem de seus clientes. 
Que as notas fiscais de serviços de terceiros, de suprimentos ou de compras de 
espaços publicitários devem sim, serem emitidas contra a Prefeitura de Contagem e 
aos cuidados da agência. 
Que os fornecedores ou prestadores de serviços deverão emitir suas faturas contra a 
PREFEITURA DE CONTAGEM somente com os valores referentes a seus serviços ou 
produtos. Os honorários da agência incidentes sobre os serviços ou produtos devem 
constar de sua própria nota fiscal. Assim como, quando prestar serviços constantes da 
lista de custos internos do SINAPRO/MG. 
Passou a citar o Decreto número 57.690, de 1º de fevereiro de 1966 e Normas Padrão 
do CENP. 
A IMPUGNANTE requer que a Prefeitura de Contagem complemente o teor do 
disposto no TERMO DE REFERÊNCIA, bem como na MINUTA CONTRATUAL e proceda 
conforme determina o Decreto número 57.690/66 e as Normas Padrão do CENP, bem 
assim, em respeito às práticas aplicáveis ao relacionamento comercial entre agências, 
anunciantes, veículos e fornecedores. 
 
DESCLASSIFICAÇÃO – PONTUAÇÃO MÍNIMA 
Que há uma divergência nos critérios percentuais de desclassificação das propostas 
técnicas, parcial e total, senão vejamos: 
Itens 2.5 e 2.6 – Anexo VIII – PROCEDIMENTO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
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2.5). Nesta fase, serão desclassificados os LICITANTES que não alcançarem a pontuação 
mínima de 36 pontos equivalente à 60% do total de pontos distribuídos, sendo que a 
classificação ao final, estará sujeita ao alcance da pontuação mínima necessária para a 
Proposta Técnica. 
2.6). Serão desclassificados os LICITANTES que não alcançarem a pontuação mínima de 
24 pontos equivalente à 60 % do total de pontos distribuídos, sendo que a classificação 
ao final, estará sujeita ao alcance da pontuação mínima necessária para a Proposta 
Técnica. 
Foram distribuídos 100 pontos, sendo 60 pontos para o Plano de Comunicação 
Publicitária e 40 pontos para o Conjunto de Informações. 
Entretanto, se as LICITANTES alcançarem os 60% dos pontos obtidos no Plano de 
Comunicação e 60% dos pontos obtidos no Conjunto de Informações, obtendo o 
somatório de 60 pontos (36 + 24), elas serão desclassificadas, pois, o subitem 2.9 
determina que: 
2.9). Para efeito de julgamento das Propostas Técnicas pela Subcomissão Técnica, 
serão consideradas classificadas somente aquelas em que o somatório das pontuações 
obtidas no Plano de Comunicação – Via Não Identificada e Conjunto de Informações 
alcançar o mínimo de 70 pontos do total de 100 pontos distribuídos. 
Solicita que a Comissão Permanente de Licitações indique precisamente qual será o 
total de pontos que a agência LICITANTE deverá alcançar para não ser desclassificada 
no certame. 
 
DA INCOERÊNCIA NA FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA 
No ANEXO VI – CONTEÚDO DA PROPOSTA TÉCNICA subitem 1.4 – Estratégia de Mídia e 
Não Mídia é determinado que: 
“Na formulação das planilhas de investimentos deverão ser consideradas as tabelas 
cheias dos veículos de Mídia e Não Mídia vigentes no período de publicação deste 
edital. Deverá ainda ser considerada a Lista de Custos Internos do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais. 
Deverá ser considerada, para efeito de honorários nesta Concorrência, o disposto nas 
normas padrão do CENP (Conselho Executivo das Normas Padrão), sendo honorários 
de 15 % para produção. ” 
Já no ANEXO XI – Proposta Técnica – Orientações para elaboração, critérios de 
julgamento temos contrariamente ao acima disposto que: 
“1.9.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia: texto com no máximo 5 (cinco) páginas, em 
que a  LICITANTE explicitará e justificará a estratégia e as táticas recomendadas, em 
consonância com a estratégia de comunicação publicitária por ela recomendada e em 
função da verba disponível  e informações constantes do Briefing, apresentada sob a 
forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo (que não serão 
computados no limite acima) que identificará as peças a serem veiculadas ou 
distribuídas e suas respectivas quantidades, inserções e custos nominais de produção 
(tabela cheia vigente na data de publicação deste) e período de veiculação, 
desconsiderando-se os custos internos, honorários de Agência e repasse de parte do 
desconto padrão do CENP.” 
Para que não venham ser apresentados recursos que somente poderão protelar o 
curso da Licitação, a IMPUGNANTE requer da Comissão Permanente de Licitações a 
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indicação de qual será o procedimento a ser adotado pelas agências, o contido no 
Anexo VII ou o contido no Anexo XI. 
 
DO PEDIDO: 
A IMPUGNANTE requer seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO e julgada PROCEDENTE 
para que a Administração Pública proceda o enquadramento do edital ora impugnado 
aos ditames e normas procedimentais da Lei número 8666/93 e Lei número 12.232/10 
e, às Normas Padrão do CENP, haja vista as razões impostas e proceda a alteração do 
presente certame, conforme requerido, reabrindo-se o prazo legal anteriormente 
concedido ou, se de sua conveniência, proceda a abertura de outro, sob o novo 
enfoque legal, em data subsequente. Caso assim não entenda, que apresente a 
motivação ensejadora da necessidade da manutenção e finalização da Concorrência 
ora impugnada, ou que encaminhe para a Autoridade Superior para julgamento final. 
 
DO MÉRITO: 
Passamos a análise dos fatos ventilados na impugnação: 
Relativamente à solicitação da IMPUGNANTE de alteração da redação do item 7.4 do 
edital, esclarecemos que que o Invólucro número 01 está sendo fornecido por esta 
Comissão Permanente de Licitações, de forma padronizada, na cor parda, tamanho A3, 
com a etiqueta padronizada e colada no envelope. 
Relativamente à solicitação da IMPUGNANTE de complementação do teor do disposto 
no TERMO DE REFERÊNCIA, bem como na MINUTA CONTRATUAL e que se proceda 
conforme determina o Decreto número 57.690/66 e as Normas Padrão do CENP, em 
respeito às práticas aplicáveis ao relacionamento comercial entre as agências, 
anunciantes, veículos e fornecedores, informamos que no subitem 1.2 do item 1 – DO 
OBJETO,  do edital já determina que as agências atuarão por ordem e conta da 
Prefeitura Municipal de Contagem, em conformidade com a Lei número 4.680/65 e 
Decreto número 57.690/66. 
Relativamente à solicitação da IMPUGNANTE de indicação precisa de qual será o total 
de pontos que a agência LICITANTE deverá alcançar para não ser desclassificada no 
certame, informamos que em relação ao item 2.9 do Anexo VIII - Procedimento Para 
Julgamento Das Propostas, deverá ser considerada a seguinte redação: 

2.9). Para efeito de julgamento das Propostas Técnicas pela Subcomissão 
Técnica, serão consideradas classificadas somente aquelas em que o 
somatório das pontuações obtidas no Plano de Comunicação – Via Não 
Identificada e Conjunto de Informações, alcançar o mínimo de 60 pontos do 
total de 100 pontos distribuídos. 

Relativamente à solicitação da IMPUGNANTE de que qual será o procedimento a ser 
adotado pelas agências LICITANTES, o contido no Anexo VII ou o contido no Anexo XI, a 
Comissão Permanente de Licitações esclarece que, dentro do contexto do pedido, 
entendemos que a IMPUGNANTE pretendeu citar o Anexo XI, que já foi excluído do 
Edital, conforme ERRATA 01, devidamente divulgada e publicada em 13/07/2017. 
Desta forma, o procedimento a ser adotado pelas agências LICITANTES deverá ser o 
contido no Anexo VII. 
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CONCLUSÃO: 
Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações decide receber a 
IMPUGNAÇÃO proposta pelo SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS - SINAPRO, CNPJ número 20.995.635/0001-83, eis que é 
tempestiva, para, no mérito, esclarecer os pontos combatidos e negar o pedido de 
reabertura do prazo, vez que entende que não procedeu nenhuma alteração que 
possa interferir na elaboração das propostas a serem apresentadas pelas LICITANTES. 
 
 
Jáder Luis Sales Júnior 
Comissão Permanente de Licitações 
 
 
Márcia Mendes Siqueira 
Comissão Permanente de Licitações 
 
 
Maria Marta de Oliveira Soares 
Comissão Permanente de Licitações 
 
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 
Recebo a Impugnação interposta pelo SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINAPRO, CNPJ número 20.995.635/0001-83, eis que 
é tempestiva, para no mérito negar o pedido de reabertura do prazo, vez que a 
Comissão Permanente de Licitações está agindo dentro das exigências legais e está 
tecnicamente embasada no posicionamento da Secretaria Municipal de Comunicação 
e Transparência. 
Posto isso, RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitações, mantendo as 
exigências do edital. 
 
Contagem, 11 de agosto de 2017. 
 
 
Hugo Otávio Costa Vilaça 
Secretário Municipal de Administração 

 

 


