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Às dezoito horas do dia oito de setembro de dois mil e quinze a 

Comissão de Licitações nomeada pela Portaria número 013/2015, 

com a presença dos membros da Sub Comissão Técnica  reuniram-

se na Câmara de Vereadores de Gramado, sito à Rua São Pedro 

nº. 369, em Gramado/RS, para verificar as questões técnicas 

descritas nos recursos interpostos pelas licitantes participantes, 

bem como para verificar as ponderações aduzidas nas 

contrarrazões protocoladas. Sendo assim passam a discorrer suas 

principais ponderações, senão vejamos: 

1-) Quanto ao recurso interposto pela empresa Grisé aduzindo 

basicamente e de forma sucinta que a empresa S. Strassburguer 

descumpriu o disposto no item 4.4.2 e 4.4.3, apresentando peças a 

mais tanto no repertório, quanto no Relato de Solução de 

Problemas, esta Subcomissão novamente analisou as peças e 

conclui que não existe descumprimento deste quesito do Edital, as 

peças estão em conformidade com o disposto no Edital e no Anexo 

apresentado com os esclarecimentos, basta a verificação do que 

esta descrito na ficha técnica. Portanto ratifica a decisão já 

apresentada.  



 

 

 

 

2-) Quanto ao recurso interposto pela empresa A S Strassburguer 

informando que a empresa Grisé descumpriu ditames do Edital, no 

que diz respeito a espaçamento, margens, numeração de folhas, 

texto da ideia criativa, entre outras situação. A presente 

subcomissão no dia de análise e julgamento das propostas também 

verificou as situações aqui dispostas, no entanto, preocupou-se em 

se ater as questões que efetivamente poderiam comprometer a 

análise da proposta técnica. Tanto é verdade que a pontuação 

máxima que esta empresa poderia receber era de 15 pontos e 

acabou por receber 12,83, ou seja, a confusão apresentada na ideia 

criativa pela licitante Grisé em um dos quadros além dos outros 

equívocos dispostos foi efetivamente decisiva para que sua 

pontuação fosse diminuída em relação aos demais licitantes. 

Todavia, importante referir que todas estas questões não trouxeram 

qualquer prejuízo a nossa análise técnica da proposta já que o seu 

Plano de Comunicação Publicitária estava com lógica, coerência e 

foi plausível em relação ao problema apresentado pela Câmara no 

briefing. 

As alegações da empresa Strassburguer em relação a empresa 

Propaganda também foram verificadas por esta Subcomissão e 

analisadas, tanto é verdade que a justificativa de pontuação do 

envelope nº. 1, desta empresa Propaganda contém exatamente 

explicação de diminuição na pontuação desta empresa pelo 

distanciamento do Plano em relação ao pleiteado pelo Briefing da 

Câmara.   



 

 

3-) Já em relação ao recurso interposto pela empresa Propaganda 

Futebol Clube Agência de Publicidade e Propaganda Ltda 

informando que as empresas Grisé e S. Strassburguer 

descumpriram diversos pontos especificados do edital menciona-se 

que: primeira - efetivamente alguns erros de formatação ocorreram 

que do nosso ponto de vista não comprometeram de forma alguma 

a análise da proposta técnica; que também a alegação da empresa 

estar informando ser de Gramado não prospera porque por nossa 

interpretação estava se referindo a Câmara de Vereadores de 

Gramado; a apresentação de modo separada de cada peça 

também não é exigida pelo edital e seria simples formalismo; 

entendemos ainda que o disposto em relação ao tópico 8 que é 

uma simulação e estimativa de aplicação do plano publicitário em 

um período de trinta dias, não fere o edital, pois esta claro neste 

item da proposta da licitante Grisé que poderiam ter alterações, ou 

seja, o valor descrito não significa que será o aplicado em todos os 

meses até 12 meses, pode sofrer diversas variações de acordo com 

a conveniência e oportunidade solicitada pela Câmara e, por fim, 

nos parece claro em relação ao envelope nº. 3 que a empresa Grisé 

detém de profissionais habilitados para as diversas áreas a serem 

atendidas em caso de contratação pela Câmara. Quanto a segunda 

recorrida – a individualidade de peças não tem previsão no edital; a 

diferença nos parágrafos é de milímetro, sem qualquer significância 

para esta subcomissão que verifica técnica e não mínimas 

imperfeições; 

 



 

 

o tamanho do layout em nada influenciou a análise desta 

subcomissão nos preocupamos em verificar a coesão, a clareza, a 

concisão das ideias apresentadas; verificou-se a existência de 

planilha em fls. 5; inexiste descumprimento em relação ao item 8 

quanto ao valor previsto por dispor o edital em até 12 meses e não 

em 12 meses ou durante os 12 meses, então a estimativa poderia 

ser efetuado por período menor a 12 meses, do nosso ponto de 

vista; e por último em relação a informação de constar desconto nas 

planilhas da recorrida, esta subcomissão elucida que o desconto 

nesta fase não tem a menor importância ou relevância para a 

análise até porque temos ciência de que o que foi apresentado 

trata-se de simples simulação, já que o que vai valer efetivamente é 

o disposto na proposta de preços ainda não apresentada nesta fase 

de julgamento de proposta técnica, não se acredita que este 

desconto descrito traga qualquer benefício a esta licitante pois por 

nós nem se quer foi considerado na análise técnica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4-) De forma derradeira, menciona-se o recurso apresentado pela 

empresa LG DE S. MELLO que ateve-se de forma exclusiva contra 

decisão que opinou por sua desclassificação baseada no fato desta 

não ter atendido ao disposto no item 4.2.5 do Edital, específico 

quanto a não entregar o Plano de Comunicação Publicitária – Via 

não Identificada em caderno único. 

Quanto a este aspecto, mesmo sabedores de que a decisão de 

desclassificação foi adotada pela Comissão de Licitação, 

acreditamos que nos cabe reformar a indicação por nós efetuada 

em um primeiro momento de desclassificação, já que demais 

licitantes em análise detalhada também incorreram em 

descumprimento de itens do edital que não prejudicaram ou 

afetaram a análise técnica desta subcomissão mas que estão no 

mesmo patamar do incorrido pela empresa LG DE S. MELLO, logo, 

apenas de forma consultiva acredita-se que esta desclassificação 

deveria ser revista pela Comissão de Licitação com base nas 

razões de recurso dispostas.  

A Subcomissão técnica entende que dentro das normas do edital, 

todas as empresas deixaram de atender pequenos pontos, mas que 

nunca prejudicaram a análise técnica destes membros; nem 

tampouco levaram a identificação de quaisquer licitantes 

participantes do certame, principalmente pois os envelopes de nº. 1 

e 3 foram por nós analisados de forma separada em momentos 

distintos.  

 

 

 



 

 

Assim acredita-se que estamos falando de fase de análise de 

técnica e esta não pode ser confundida com pré-requisitos 

estipulados para se ter o mínimo de ordem nas propostas 

apresentadas pelos licitantes; o que importa referir é que todos tem 

condições técnicas de realizar o projeto proposto pela Câmara de 

Vereadores de Gramado. Nada mais a constar, foi lavrada a 

presente ata, onde segue assinada pelos membros da Comissão de 

Licitações.  

 


