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CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO
Rua Maranhão, 310, 4º Andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330 

Telefone: (31) 3226-8403  - h�p://crn9.org.br/ - E-mail: crn9@crn9.org.br 
  

DECISÃO

Processo: Tomada de Preços nº 01/2021
 
Recorrente: P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI
Recorrido: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO
 
Trata-se de recurso interposto contra decisão da Subcomissão Técnica que, na fase de julgamento das propostas
técnicas do certame, desclassificou a empresa P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI.
 
Conforme decisão da Comissão de Licitação, anexa, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a decisão da
Comissão de Licitação que se manifestou pela manutenção da desclassificação da empresa P&L PUBLICIDADE E
PROPAGANDA EIRELI.

Documento assinado eletronicamente por Nuno Miguel Branco de Sá Viana Rebelo, Assessor
Jurídico, em 25/03/2022, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Gomes Júnior, Presidente, em 25/03/2022, às
18:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0661321 e
o código CRC 523346E5.

Referência: Processo nº 09099.000002/2021-64 SEI nº 0661321

Criado por lucas.assis, versão 3 por lucas.assis em 24/03/2022 16:17:20.
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CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO
Rua Maranhão, 310, 4º Andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330 

Telefone: (31) 3226-8403  - h�p://crn9.org.br/ - E-mail: crn9@crn9.org.br 
  

RESPOSTA AO RECURSO DA RECORRENTE P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA (ORIGINAL P&P
COMUNICAÇÃO)

Após análise do recurso apresentado pela empresa  P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA (ORIGINAL P&P
COMUNICAÇÃO) em face de resultado do julgamento das propostas técnicas, e, sendo o mesmo
tempes�vo, encaminha-se abaixo o retorno:

 

I - Quanto à alegação de necessidade de revisão da decisão da Subcomissão Técnica a qual
desclassificou a licitante P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA em virtude de descumprimento de
previsão editalícia.

 

No caderno (01), o qual mo�vou a desclassificação, cujas especificações constam na alínea “C” do
subitem 1.5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do item III – PROPOSTA TÉCNICA, PROPOSTA DE
PREÇOS E HABILITAÇÃO, a recorrente alegou que apresentou relato de cada uma das campanhas em
duas laudas dentro da limitação prevista em Edital, o qual estabelece o limite de até quatro laudas. Alega
que as três demais laudas que constam em cada relato no referido caderno (01) se tratam de documento
nomeado pela licitante de “referendo” e para o qual não existe limitação de quan�dade de laudas em
Edital. Por esse mo�vo, a quan�dade de laudas deste “referendo” não poderia ser contabilizada
juntamente com as duas laudas dos relatos. Dessa forma, a licitante acredita ter cumprido a exigência
prevista em Edital.

 

O texto da alínea “C” do subitem 1.5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do item III – PROPOSTA
TÉCNICA, PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO extraído do Edital segue abaixo:

 
c) Cases: 2 (duas) campanhas de propaganda completas, desenvolvidas anteriormente pela licitante,
com apresentação de relatos dos problemas que cada campanha se propôs resolver e os resultados
alcançados, referendado com a assinatura do anunciante, em até quatro laudas cada relato, em um
caderno (01). Em anexo, também dentro do envelope, deverão estar 5 (cinco) exemplos, no máximo,
das peças u�lizadas para cada campanha. As peças impressas ou eletrônicas (CD ou DVD), deverão
ser apresentadas em pranchas no formato A3, papel supremo, cor branca, com no máximo
42x30cm, em um caderno (02), informando a qual relato pertencem.

 

Para determinar a desclassificação da empresa, a Subcomissão Técnica se manifestou da seguinte
maneira em seu julgamento:

 
"Em verificação ao caderno “Cases” do envelope nº 3 da empresa ORIGINAL P&P COMUNICAÇÃO,
constatou-se que foi apresentado nos dois relatos o quan�ta�vo de 5 laudas. No entanto, conforme
alínea “C” do subitem 1.5 do item III. PROPOSTA TECNICA, PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO do
Edital, o quan�ta�vo para o relato é de no máximo 4 laudas.

Considerando as disposições do Edital, com destaque para o subitem 1.14 do item III. PROPOSTA
TECNICA, PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO, a subcomissão técnica determina a desclassificação
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da empresa ORIGINAL P&P COMUNICAÇÃO."

 

Conforme a alínea “C” do subitem 1.5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do item III – PROPOSTA
TÉCNICA, PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO, transcrita acima, o Edital é claro quanto ao que foi
solicitado no caderno (01) referente ao quan�ta�vo máximo de laudas de cada relato das campanhas e
menciona que os relatos devem ser referendados com a assinatura do anunciante e conter até quatro
laudas cada. Ou seja, deve possuir a assinatura do anunciante no relato, referendando-o, firmando-o,
chancelando-o. Não é mencionada no Edital a apresentação de documento o qual o licitante chamou de
“referendo”.

 

A limitação das laudas estabelecida para a apresentação dos relatos é suficiente para o atendimento ao
proposto e ultrapassar esse limite resulta em mais laudas para análise pela Subcomissão Técnica, o que
poderia ferir a isonomia ao proporcionar mais material para análise de uma licitante em relação às
demais licitantes concorrentes.

 

Ressalta-se que as demais licitantes apresentaram os relatos de cada campanha de acordo com o
es�pulado em Edital, ou seja dentro das quatro laudas permi�das.

 

Sendo assim, a Comissão de Licitação se manifesta pelo não provimento da solicitação da recorrente,
haja vista que não existe previsão de documento chamado “referendo” e que os relatos apresentados
pela empresa P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA contém cinco laudas cada, extrapolando o limite
estabelecido e, assim, descumprindo o Edital. Destaca-se o subitem 1.14 do item III. PROPOSTA TECNICA,
PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO o qual segue abaixo:

 
1.14. Será desclassificado o licitante que descumprir o disposto nos itens 1.10 e 1.13 deste Título e
demais disposições do instrumento convocatório

 

Quanto à argumentação da licitante sobre a possibilidade de dupla interpretação, esta não exis�u, pois
resta claro no Edital, conforme demonstrado acima, que se trata de até quatro laudas para cada relato a
ser apresentado. Conforme mencionado, a licitante apresentou cinco laudas para cada relato.

 

Não houve qualquer apresentação de dúvidas frente ao CRN9 em relação ao número de laudas a ser
apresentado nos relatos ou mesmo referente à composição destes, pelo que restou o mesmo
corroborado frente às licitantes par�cipantes.

 

II - Quanto à avaliação, pela Subcomissão Técnica, das propostas técnicas apresentadas pela P&L
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

 

A recorrente informa que, tendo em vista a desclassificação, a Subcomissão deixou de avaliar itens das
propostas técnicas enviadas pela empresa. 

 

Ocorre que os itens foram avaliados pela Subcomissão Técnica e lacrados em envelope, conforme
previsto no subitem 1.5, do item VI - DO JULGAMENTO A SER EFETUADO PELA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
do Edital, conforme segue texto abaixo:   

 



28/03/22, 15:55 SEI/CFN - 0659441 - CRN9 - CI - Despachos Diversos

https://sei.cfn.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=738472&infra_sistema=10… 3/3

1.5. Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições do
instrumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em
planilhas que ficarão acondicionadas em envelope fechado e rubricado no fecho pelos membros da
Subcomissão Técnica, até que expirem os prazos para interposição de recursos rela�vos a essa fase
da licitação, exceto nos casos em que o descumprimento resulte na iden�ficação da Licitante antes
da abertura do envelope apócrifo pela Subcomissão Técnica.

 

Foi anexada à ata da segunda sessão publicada no site do CRN9 a imagem do envelope, contendo a
pontuação e planilha, devidamente lacrado e rubricado, podendo ser encontrada acessando o link:

 

h�ps://crn9.org.br/licitacao/tomada-de-preco-no-01-2021/

 

III - Conclusão

 

Considerando as jus�fica�vas acima apresentadas, a Comissão de Licitação decide pelo não provimento
do recurso e manutenção da decisão da desclassificação da empresa P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA,
bem como pelo prosseguimento do processo licitatório, conforme determina o Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em
23/03/2022, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Clarissa Sarah Amador San�ago, Membro da Comissão,
em 24/03/2022, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Brunno Alexey Couto Cravo, Membro da Comissão, em
24/03/2022, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0659441 e
o código CRC 7A9ACDC8.

Referência: Processo nº 09099.000002/2021-64 SEI nº 0659441

Criado por lucas.assis, versão 6 por lucas.assis em 23/03/2022 17:22:57.
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