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Trata-se de recurso interposto pela licitante W&M PUBLICIDADE LTDA., CNPJ: 
01.527.405/0001-45 contra decisão do pregoeiro nomeado para conduzir a sessão 
pública do Pregão Eletrônico 004/2014 realizada no dia 30/09/2014 que declarou 
vencedoras as propostas das empresas CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 
e MIDIANELE LTDA. para os lotes I e II, respectivamente, do referido Edital. 
  
I. HISTÓRICO 
Aos trinta dias do mês de setembro de 2014, às 10h: 30min, na sede social da MGI - 
Minas Gerais, na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4143 – Prédio Gerais – Cidade 
Administrativa do Estado de Minas Gerais – Serra Verde, foi aberta a sessão pública do 
referido Pregão. Encerrada a disputa para o Lote I (Contratação de serviços de 
publicações no Jornal Hoje em Dia) e o envio da documentação de habilitação da 
licitante Classificada em 1º lugar (CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP), 
constatou-se a regularidade da proposta de preço no valor de R$ 80.499,00 em relação 
ao Edital, bem como o termo de referência para o Lote, após o quê foi declarada 
vencedora do Lote e aberto prazo para recurso. Ato contínuo iniciou-se a sessão de 
disputa para o Lote II (Contratação de Serviços de Publicações no Jornal Valor 
Econômico) que culminou na classificação da empresa MIDIANELE LTDA. Em 1º lugar 
com o valor de R$ 67.171,00. Convocada a enviar a documentação de habilitação, a 
licitante não a encaminhou, sendo desclassificada pelo pregoeiro com o fundamento 
de não atendimento ao item “11.16” do Edital de Pregão. O pregoeiro convocou a 
licitante classificada em 2º lugar para o lote (GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA LTDA.) titular da proposta de R$ 67.200,00 a enviar a documentação de 
habilitação nos termos do Edital. A licitante classificada em 2º lugar também não 
atendeu à convocação do pregoeiro que procedeu a sua desclassificação no certame. 
Neste interim, as licitantes W&M PUBLICIDADE LTDA e ZURIEL PUBLICIDADE E 
SERVIÇOS EIRELI-ME registraram sua manifestação de recorrer do resultado de ambos 
os lotes, pelo quê o pregoeiro, abriu prazo para juntada das razões de recursos, bem 
como eventuais contrarrazões destes.   

 

II. RAZÕES RECURSAIS 
Em suas razões recursais, a Licitante W&M PUBLICIDADE LTDA, alegou que as 
propostas de preços das demais licitantes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, em 
ambos os lotes, seriam inexequíveis por computarem custos mínimos necessários, 
segundo esta, com mão de obra e tributos para a execução do contrato. A proposta da 
recorrente W&M foi classificada em 4º lugar. A recorrente também juntou cópias de e-
mail´s, supostamente enviadas pelo departamento comercial dos respectivos jornais 
onde veiculará as publicações em que consta uma orientação no sentido de 
estabelecer valores mínimos por centímetro/coluna publicado, a saber: Jornal Hoje em 
Dia R$ 20,00, Valor Econômico R$ 220,00. Argumentou também que, com base na 
orientação dos jornais não haveria margem de lucro para que os licitantes pudessem 
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manter uma eventual contratação. Ao final, a recorrente, pleiteou a desclassificação 
de todas as propostas imediatamente a frente dela na ordem de classificação do 
pregão. 
 
III. DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 
a.  CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP 
A licitante CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA-EPP, alega em suas 
contrarrazões que: “o preço proposto é exequível”, que os argumentos da recorrente 
não procedem uma vez que partiu de pressupostos comerciais relativos a custos que 
impactariam no preço final, os quais não são aplicáveis á realidade da CANAL devido a 
conjecturas estruturais que favorece esta última. A licitante recorrida argumenta 
também que a memória de cálculo apresentada pela recorrente para justificar a 
alegação de preço inexequível está eivada de erros, com relação a aplicação da base de 
cálculo de tributação, bem como os custos adicionais do serviço como o fornecimento 
de exemplar de jornal ao contratante. Segundo a recorrente este item impactaria em 
R$3.00 no preço unitário, ao passo que a CANAL em suas contrarrazões argumenta 
que, se este tópico tivesse que ser considerado nos custos, o valor do exemplar seria 
de R$ 1.00 e acrescenta que, no seu caso, recebe 20 exemplares diariamente pelo que 
não teria que considera-los em sua proposta. A recorrida juntou às suas contrarrazões 
cópias de Notas Fiscais de prestações de serviços realizados em julho de 2014 no 
Jornal Hoje em Dia, cujo valor do cm/col condizente com o preço proposto no pregão. 
Ao final, pleiteia o indeferimento do recurso e a manutenção da classificação de sua 
proposta comercial. 
b. ARTMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP 
A licitante ARTMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, 3ª classificada em ambos os lotes 
apresentou suas contrarrazões, alegando que o preço proposto por ela de R$ 
84.000,00 (R$ 21,00 cm/col) e R$ 85.000,00 (R$ 170,00 cm/col) para os lotes I e II, 
respectivamente, é exequível para o caso de ser convocada na ordem de classificação 
das propostas. Argumenta que obtêm preços perante os Jornais Hoje em Dia e Valor 
Econômico que lhe permite custear a execução do contrato e ainda auferir lucro. A 
ARTMÍDIA argumenta também que a recorrente apresentou em suas razões recursais 
fatos que não condizem com a realidade da tributação e dos encargos sobre a 
atividade: “o prestador de serviço paga os encargos tributários sobre o valor tributável, 
ou seja, do total mencionado na nota fiscal, deduz-se o valor repassado ao veículo de 
comunicação e sobre o restante paga-se os impostos”, o que reduz a base de cálculo 
desses em relação ao critério adotado pela recorrente para calcular o que entende 
como sendo o preço mínimo exequível. Ao final, pleiteia o indeferimento do recurso e 
a manutenção da classificação de sua proposta comercial. 
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IV. ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS 
 
 
Vistos e analisados o recurso e as contrarrazões supra mencionados, concluímos que 
as alegações da recorrente são vazias de conteúdo probatório sobre a inexequibilidade 
das demais propostas, vez que a documentação juntada (cópia de e-mail) por si só não 
permite que a administração emita qualquer juízo de valor sobre seu conteúdo. Além 
do quê, ainda que fosse possível a administração adentrar no mérito das regras 
tipicamente comerciais e de mercado que envolve a relação entre as licitantes e os 
Jornais envolvidos no objeto licitado, há que se considerar que é uma relação estranha 
ao processo licitatório, regida por regras próprias sobre a qual a administração pública 
não exerce qualquer ingerência. Nas contrarrazões apresentadas pelos demais 
licitantes, fica claro a inexistência de regras fixas com relação aos preços finais 
praticados, pois existem aspectos que podem variar conforme a estratégia cada 
fornecedor. No que concerne à exequibilidade das propostas, o pregoeiro se ateve as 
regras do edital de licitação e orientou sua decisão em classificar as propostas das 
licitantes, ora recorridas, com base na pesquisa de preços intentada pela gerência 
própria da MGI que instruiu o termo de referência desta licitação, através da qual se 
verificou a conformidade dos preços apresentados, computando-se um ganho para a 
administração, atribuído à eficiência da licitação na modalidade pregão. Assim, decide 
o pregoeiro manter a decisão recorrida  e a atual ordem classificatória das propostas 
comerciais e, com fulcro no art. 109, §4º, Lei 8.666/93, após interposição de recursos e 
apresentação de contrarrazões pelos licitantes, encaminha os autos do Processo PC-
GELIT 0024-2014/Pregão Eletrônico 004-2014 aos cuidados do Diretor-Presidente da 
MGI, para os devidos fins legais. Nada mais havendo a se manifestar, este é o relatório. 
 

 

Alexander Domingos dos Santos 
Pregoeiro 

 
 
 


