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DECISÃO DO RECURSO 

 

I. RELATÓRIO 

Trata-se de recurso apresentado pela empresa IVO AMARAL PUBLICIDADE 

LTDA, na qual, insurge em face dos seguintes pontos: 

1) Nulidade do julgamento – erro de procedimento: aduz que não houve o 

respeito a fase procedimental do julgamento dos envelopes de nº 3 e 1, argumentando que a 

subcomissão técnica tomou conhecimento de quem seriam os concorrentes antes mesmo de 

proferirem voto. 

2) Falta de identificação de pontuação atribuída a cada quesito do Plano de 

Comunicação. 

3) Revisão da pontuação atribuída da recorrente. 

4) Diferença entre maior e menor pontuação superior de 20% da pontuação 

máxima. 

5) Revisão da pontuação atribuída a Digital Carajás. 

Instada a contrarrazões, a empresa DIGITAL CARAJÁS quedou-se inerte. 

É o relatório. 

II. DECISÃO 

Recebo o recurso apresentado, pois preenchido seus pressupostos de 

admissibilidade, passo a análise da parte meritória. 

1) Erro no procedimento. 

Cumpre ressaltar, que em cotejo aos autos, vislumbra-se que não houve 

qualquer erro no procedimento de julgamento dos envelopes. 

Isto porque, depreende-se da “ATA SUBCOMISSÃO TÉCNICA” que houve o 

julgamento individualizado do invólucro de nº 1, com a divisão dos pontos por membro e por 

quesito, com suas devidas justificativas. 

Salienta-se ainda, que não houve a identificação da licitante concorrente, 

havendo apenas e tão somente a identificação do slogan apresentado em cada proposta, não 
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podendo ser identificado qual seria a agência criadora, tudo, nos termos da Lei 12.232/10 e 

normas editalícias. 

Portanto, a alegação da empresa é infundada, pois não houve qualquer 

confusão no procedimento adotado pela CPL e subcomissão técnica. 

2) Falta de identificação de pontuação atribuída a cada quesito do Plano 

de Comunicação. 

Diversamente do alegado, em análise aos autos licitatórios, foram 

identificadas todas as pontuações atribuídas, quesito por quesito, bem como com sua devida 

justificativa. 

3) Revisão da pontuação atribuída da recorrente. 

Do mesmo modo, não que se falar em revisão de pontuação, posto que todos 

os pontos atribuídos foram devidamente justificado por cada membro da subcomissão técnica. 

4) Diferença entre maior e menor pontuação superior de 20% da 

pontuação máxima. 

Equivoca-se a empresa recorrente neste ponto, posto que a diferença entre a 

maior e a menor pontuação atribuída está de acordo com o disposto na Lei 12.232/10. 

Isto porque o valor referência para fins de cálculo do percentual é a 

pontuação atribuída à empresa. 

5) Revisão da pontuação atribuída a Digital Carajás 

Não que se falar em revisão de pontuação, posto que todos os pontos 

atribuídos foram devidamente justificado por cada membro da subcomissão técnica. 

III. CONCLUSÃO 

Recebo o recurso apresentado, pois preenchido seus pressupostos de 

admissibilidade, todavia, em seu mérito, nego-lhe provimento, subindo os autos à autoridade 

superior. 

Redenção, 08 de Janeiro de 2020. 
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