
 

 

DECISÃO 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2019  
 
 

I. Dos Fatos: 

 

1. O Município de Timbó e a Fundação de Cultura e Turismo de Timbó lançaram em 

05/09/2019 licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, através do edital nº  58/2019, com a 

finalidade de “CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E O CONTROLE 

DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NO CAPUT DO 

ARTIGO 2 E EM SEU §1º DA LEI N.º 12.232/2010, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES 

INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO E DA FUNDAÇÂO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ, 

NOS TERMOS REGIDOS PELO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS”, com data de 

recebimento dos envelopes e abertura a de 21/10/2019. 

 

2. Em 11/10/2019 o Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina – 

SINAPRO/SC apresentou impugnação ao edital e seus anexos, aduzindo necessidade de 

retificação dos mesmos por contrariar preceitos de ordem escrita, formal e técnica, conforme 

síntese abaixo:  

 

a. Sobre o objeto, item 1 do edital, assevera que: Com relação ao item 1.1 do edital o 

serviço de “veiculação” constante do objeto contraria os termos da lei e não figura 

trabalho de agencia; O item 1.3 deve ser eliminado pois estaria, em tese, 

contrariando as disposições dos itens 2.1 e 2.2 do anexo VIII Minuta Contratual; O 

item 1.5, o texto está incompleto; A necessidade de inclusão de expressa disposição 

de que a agencia atua por ordem e conta do município e FCT;  

b. Sobre a impugnação ao ato convocatório constante do item 4 do edital, assevera 

irregularidade na redação do item 4.1, que dispõe do prazo de 5 dias da habilitação 

e não da entrega dos envelopes como o correto; 

c. Sobre a apresentação dos envelopes, item 6 do edital, aponta que a disposição do 

envelope número 3 contraria as disposições da Lei 12.232/2010 que regulamenta a 

matéria, notadamente por exigir que o conteúdo do envelope 2 esteja nele inserido, 

quando o correto é o envelope 3 conter exclusivamente o conteúdo identificado do 

envelope 1; que o envelope 1 não pode conter etiqueta como exigido no subitem 

6.1, pois o envelope 1 não deve ser identificado pela licitante; que o item 6.2 precisa 



 

 

ter a redação adequada para que se exija no envelope 1 apenas o plano de 

comunicação publicitária;  

d. Na proposta técnica constante do item 7 do edital, o item 7.1 deve ser retificado para 

que o envelope 3 contenha apenas os documentos do envelope 1; o subitem 7.3.1.1, 

alínea “e” deve ser eliminada, eis que exigir profissional para pontuação técnica 

contraria preceitos da lei de licitações, mormente por já ser exigido na habilitação; 

no item 7.4 e subitem 7.4.1 a redação deve ser corrigida de modo a manter no 

envelope 3 apenas o conteúdo identificado do envelope 1;  

e.  Na proposta de preço, item 8, alega que a alínea “c” do item 8.1deve ser excluída, 

eis que o desconto concedido pelo veículo à agencia não deve integrar a proposta 

de preço, pois decorre de imposição legal - art. 11 da lei 4.680/65, é igual para todos 

e não pode ser repassado ao cliente, não constituindo ônus ao mesmo, situação 

que se aplica também ao subitem 8.7.3; sobre o subitem 8.8.1, assevera que deve 

ser excluído, pois a agencia não pode ceder direitos autorais sobre material que não 

lhe pertence; 

f. Sobre a habilitação, item 9 do edital, alega que deve ser incluído no subitem 9.1.2; 

alínea “c”, a possibilidade de declaração de não contribuinte pois, em regra, as 

agências não são contribuintes de impostos estaduais; o item 9.1.4 alínea “a” deve 

ser excluída, pois está mais completa a exigência nos subitens 7.3.1.1, alínea “d” e 

7.3.1.2 alíneas a e b do edital; a alínea “e” do subitem 9.1.4 e sub-alinea e.1 deve 

ser retirado pois a Lei 4.680/1965 não exige formação superior ou registro em órgão 

de classe para exercício da profissão de publicitário;  

g. Sobre os procedimentos da licitação, item 11 do edital, alega que o item 11.2, alínea 

“b”, contraria o que dispõe a lei 12.232 e o próprio edital em seu subitem 11.2.1, 

pois a subcomissão técnica não pode participar da seção de entrega de envelopes, 

devendo ser modificada a data do sorteio para antes da entrega; no item 11.5, alínea 

“c” corrigir o erro de grafia, pois o envelope que deve ser citado é o 3 e não o 2 

como consta;  

h. Sobre os critérios de julgamento da proposta de preço, item 13 do edital, assevera 

que no item 13.6, a alínea “e” deve ser eliminada pois não se aplica para o valor 

desta licitação que não atinge o limite estabelecido na norma de regência; 

i. Sobre o contrato, garantia e realização dos serviços constante do item 15, aduz que 

o item 15.3 contraria os preceitos da lei de licitações, pois contratos de natureza 

continuada não se limitam ao exercício financeiro, mas sim ao prazo máximo da lei 

que é de até 72 meses conforme entendimento do TCU; 



 

 

j. Sobre as condições de pagamento constantes do item 16.2.5, alega que a redação 

está confusa, eis que não se pode exigir que a nota de qualquer serviço prestado 

por terceiros contenham o valor do desconto padrão da agência, eis que este 

exigência só se aplicaria para os serviços de mídia; 

k. Sobre as obrigações das partes, item 18, alega que a alínea e” do subitem 18.2.2 

não pode ser exigida, eis que somente a prefeitura pode realizar sessão pública; 

l. Sobre as disposições gerais, constantes do item 20, aduz que o item 20.3 admite 

identificação no envelope 1 contrariando a lei 12232 e o próprio edital; 

m. Sobre o termo de referência constante do anexo I e o Contrato do Anexo VIII, 

assevera a necessidade de retificação/adequação aos termos impugnados no 

edital; 

n. Sobre o Briefing, constante do anexo II, assevera que contraria os termos da lei 

12232/2010 ao exigir a realização de eventos festivos, ao definir o tema como “30ª 

festa do imigrante - 2019” 

o. Sobre a proposta de preço, anexo III, assevera a necessidade de exclusão da alínea 

“c”, conforme impugnado no edital. 

p. Ao final pede o cancelamento do edital e a retificação de seus termos, aos moldes 

exigidos pela lei 12.232/2010.  

 

3. Éste, em síntese, é o relatório, passamos a análise e decisão da impugnação: 

 

II. Da tempestividade: 

 

4. A impugnação é tempestiva, eis que intentada em 11/10/2019 para certame com 

previsão de entrega dos envelopes em 21/10/2019, motivo pelo qual a conhecemos, passando 

a fundamentar nossa decisão:   

 

III. Do Mérito: 

 

 

5. Vistos e analisados os autos da impugnação apresentada constata-se que, salvo melhor 

juízo, não há razão para o cancelamento do certame como requerido pelo impugnante, cabendo 

tão somente ajuste textual de alguns termos que, ao contrário do que leva a crer o impugnante, 

não modificam a realidade e tramitação do certame nem prejudicam ou modificam a participação 

ou a confecção de propostas, senão vejamos: 



 

 

 

6. Sobre o objeto: 

 

6.1 Aduz o impugnante que o objeto constante do item 1.1 contraria a Lei nº 12.232/2010 

por exigir veiculação de atividade não afeta à agencia. De fato, procede o argumento 

no que tange a inaplicabilidade de “veiculação” pela agência, todavia, a inserção 

equivocada do texto “veiculação”, por si só, não impõe o serviço de veiculação 

propriamente dito à agência, sendo que as atividades contratadas são aquelas 

autorizadas pela Lei 12.232/2010, alusivas à agência de publicidade. Tal 

interpretação não poderia ser diferente, pois se o serviço não fosse exclusivo de 

agência não haveria sentido em se seguir o rito da Lei 12.232/2010, mas sim da lei 

8.666/93. Assim, por questão semântica, retifica-se o item para excluir a palavra 

“veiculação’ equivocadamente disposta. 

 

6.2 Sobre a suposta contrariedade entre o item 1.3 do edital e os itens 2.1 e 2.2 do 

contrato constante do anexo VIII, enfatiza-se que, ao contrário do que afirma a 

impugnante, não há contradição, pois a admissibilidade do município realizar algum 

serviço também afeto à agência não exclui a responsabilidade dela pelos serviços 

que prestar. O edital não exige que a agência contratada se responsabilize pelos 

serviços executados ou contratados exclusivamente pelo município sem a 

intervenção da agência, mas sim que esta, quando os realizar ou intervir, se 

responsabilize pelos mesmos. Portanto, não há o que se modificar o edital ou 

contrato sob este enfoque.  

 

6.3 Sobre o item 1.5, embora contenha erro redacional, estando incompleta a 

identificação do órgão responsável por solicitar os serviços à agência, é indubitável 

a conclusão lógica de que se refere ao Solicitante (Município ou FCT) a palavra 

faltante, pois o edital tem por objeto justamente a contratação de empresa por estes 

dois órgãos. Ademais, a responsabilidade e figuração do Município e FCT como 

órgãos responsáveis por direcionar os pedidos de trabalhos à agência contratada 

está expressamente contido nos itens 4.1, alíneas “a”, “v” e “m” e item 5.1, alínea “g” 

da minuta contratual que integra o edital, conforme item 21.1 do mesmo. Assim, não 

há que se falar em prejuízo à intelecção da responsabilidade do município ou da 

FCT no comando e aprovação dos serviços prestados pela agência, sendo inócua a 

sugestão da impugnante de incluir item específico sobre o tema, conforme item 1.4 



 

 

de sua impugnação. Outrossim, como a inclusão do termo não modifica nem 

prejudica a continuidade do certame, o item deverá ser retificado/complementado. 

 

7. Com relação ao item 4.1, em que pese a redação esteja aos exatos termos da lei 

8.666/93 (art.41), de fato, para a modalidade de licitação regida pela Lei 12.232/2010, 

necessária a adequação do texto, limitando o prazo ao momento da entrega dos 

envelopes de proposta e não à abertura da Habilitação. Diante disto procede a 

retificação, fato que, todavia, não modifica em nada o andamento do certame e/ou a 

formulação das propostas, de modo a exigir novo prazo, nos termos do §4º do art. 21 da 

Lei 8.666/93. 

 

8. Sobre as regras de apresentação dos envelopes 1, 2 e 3, constantes do item 6, não 

há qualquer contrariedade há Lei 12.232/2010 por dispor no envelope 3 do conteúdo dos 

envelopes 1 (sem os exemplos de mídias) e 2, tratando-se sim de meio de facilitar à 

comissão de licitação que irá homologar o resultado das propostas técnicas julgados 

pela subcomissão a intelecção de quem se refere cada uma das propostas. Tal fato se 

dá ante o que dispõe o art. 11 §4º e incisos da Lei 12.232/10, que assim dispõe:  

 

“Art. 11.  Os invólucros com as propostas técnicas e de preços serão entregues à 

comissão permanente ou especial na data, local e horário determinados no instrumento 

convocatório.  

§ 1o  Os integrantes da subcomissão técnica não poderão participar da sessão de 

recebimento e abertura dos invólucros com as propostas técnicas e de preços.  

§ 2o  Os invólucros padronizados com a via não identificada do plano de comunicação 

publicitária só serão recebidos pela comissão permanente ou especial se não 

apresentarem marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento capaz de identificar a 

licitante.  

§ 3o  A comissão permanente ou especial não lançará nenhum código, sinal ou marca 

nos invólucros padronizados nem nos documentos que compõem a via não identificada 

do plano de comunicação publicitária.  

§ 4o  O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao seguinte 

procedimento:  

I - abertura dos 2 (dois) invólucros com a via não identificada do plano de comunicação 

e com as informações de que trata o art. 8o desta Lei, em sessão pública, pela comissão 

permanente ou especial;  



 

 

II - encaminhamento das propostas técnicas à subcomissão técnica para análise e 

julgamento;  

III - análise individualizada e julgamento do plano de comunicação publicitária, 

desclassificando-se as que desatenderem as exigências legais ou estabelecidas no 

instrumento convocatório, observado o disposto no inciso XIV do art. 6o desta Lei;  

IV - elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação publicitária e 

encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as 

planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as fundamentaram 

em cada caso;   

V - análise individualizada e julgamento dos quesitos referentes às informações de que 

trata o art. 8o desta Lei, desclassificando-se as que desatenderem quaisquer das 

exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório;  

VI - elaboração de ata de julgamento dos quesitos mencionados no inciso V deste artigo 

e encaminhamento à comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, 

as planilhas com as pontuações e a justificativa escrita das razões que as 

fundamentaram em cada caso;  

VII - realização de sessão pública para apuração do resultado geral das propostas 

técnicas, com os seguintes procedimentos:  

a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano de comunicação 

publicitária;  

b) cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de comunicação 

publicitária, para identificação de sua autoria;  

c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos 

quesitos de cada proposta técnica;  

d) proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrando-

se em ata as propostas desclassificadas e a ordem de classificação;” 

 

Consoante se infere do texto legal, o objetivo do envelope 3 é justamente identificar o 

autor da proposta técnica, inexistindo, portanto, contrariedade a lei exigir que no mesmo 

edital também se repita o conteúdo do envelope 2 que já identifica a empresa, pois a 

fase de abertura do envelope 3 é justamente para essa finalidade - identificar as 

propostas técnicas e viabilizar a correta identificação da pontuação inerente. Não 

obstante, a exigência do envelope 3 conter a via identificada do plano de comunicação 

publicitária e as informações complementares do licitante, não contraria o art. 9º §2º da 



 

 

lei 12.232/2010 pois, conforme depreende-se do texto legal1, a única vedação é que na 

proposta técnica identificada não acompanhe os exemplos de peças, mas não impede 

que contenha as demais informações da empresa. Aliás, a vedação do §2º da lei está 

definida expressamente no edital impugnado, em seu item 7.4.1. 

 

Diante do exposto, não vislumbra-se qualquer prejuízo a lei ou ao regular andamento do 

certame, a manutenção do item nos moldes disciplinados no edital. 

 

Neste mesmo sentido, o fato do item 6.1 do edital exigir a identificação do envelope como 

01, não significa afronta aos termos da lei 12.232/2019, mas sim organização, até 

mesmo porque o envelope será entregue pelo município e o próprio município é que 

identificou, de forma padrão, o referido envelope no momento da entrega aos licitantes. 

 

Outrossim, o item 6.2 face o equívoco formal e meramente redacional e no intuito de 

evitar maiores dúvidas, merece ajuste, fazendo consta que o envelope 1 deve conter o 

conjunto de informações, realidade que pela sua natureza não prejudica a confecção e 

apresentação da proposta nos moldes exigidos pela Lei 12.232/2010. 

 

9.  Sobre a proposta técnica constante do item 7, a impugnação ao fato do envelope 3 

conter os documentos do envelope 1 sem os exemplos e 2 - disposto no item 7.1, não 

configura irregularidade, conforme já explicitado no item 8 desta decisão, mantendo-se, 

portanto, seus exatos termos. Sobre a exigência no item 7.3.1.1, alínea “e” - 

comprovação da capacidade técnica profissional de possuir profissional em publicidade  

no quadro da empresa, não contraria preceito normativo, eis que não se confunde com 

a qualificação técnica mínima para participar do certame, constante do item 9, mas sim 

critério para pontuação técnica, e se justifica pela lógica de que quanto maior o quadro 

de profissionais a disposição da empresa maior a capacidade de atendimento das 

demandas de seus clientes. Ademais, não é motivo de desclassificação não possuir 

                                                           
1 Art. 9o  As propostas de preços serão apresentadas em 1 (um) invólucro e as propostas técnicas em 3 
(três) invólucros distintos, destinados um para a via não identificada do plano de comunicação 
publicitária, um para a via identificada do plano de comunicação publicitária e outro para as demais 
informações integrantes da proposta técnica.  
§ 1o  O invólucro destinado à apresentação da via não identificada do plano de comunicação publicitária 
será padronizado e fornecido previamente pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, sem nenhum 
tipo de identificação.  
§ 2o  A via identificada do plano de comunicação publicitária terá o mesmo teor da via não identificada, 

sem os exemplos de peças referentes à ideia criativa. 



 

 

diversos profissionais no quadro, pois, no que tange à habilitação, o critério mínimo é o 

constante do item 9.1.4 alínea “e”. A admissibilidade de outras formas de demonstração 

do vínculo com a empresa além daquela constante do item, já foi objeto de 

esclarecimento público, consoante infere-se do arquivo constante do seguinte 

endereço:https://www.timbo.sc.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Esclarecimento-

Concorr%C3%AAncia-n.%C2%BA-58.2019-PMT.pdf. Não obstante, para evitar 

discussões acerca de seus termos, providencia-se a retificação do meio de prova do 

vínculo no item em questão. 

6.1 – Sobre a retificação dos itens 7.4 e 7.4.1, improcede a necessidade de retificação 

conforme já exposto no item 8 desta decisão; 

 

10. No que tange a Proposta de preços - item 8 do edital, não vislumbra-se qualquer 

irregularidade em incluir o desconto de agência que é concedido pelo veículo como 

proposta, eis que, ao contrário do que afirma o impugnante, o desconto de agência 

constitui ônus ao cliente, e mesmo que decorra de expressa condição de lei, é de direito 

da agência e constitui prática de mercado, tanto que diversos editais condicionam esse 

repasse o que se pode observar dos seguintes editais publicados: 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Licitacoes/Concorrencia/EDITAL_DE_LICI

TAO_CONCORRENCIA_-_PUBLICIDADE_-_correo_verso_III_20-10-2011.pdf2; 

http://www.esporte.gov.br/arquivos/ascom/publicidade/Edital_Publicidade_-

_Revisao_Secom_-_ASCOM_CC_01_2016_-_02_09.pdf 3; ou ainda 

http://www.csfs.sc.gov.br/portal/licitacao.php?id=4054 

10.1 – Outrossim, a retificação no item em comento se refere apenas ao erro de grafia 

acerca do órgão responsável pela licitação, que ao invés do “SAMAE” como disposto, 

deve ser PMT e FCT. 

 

                                                           
2 8.6.2. A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE 1/4 (um quarto) do valor correspondente ao 
desconto de agência a que faz jus, calculado sobre o valor acertado para cada veiculação 
3 9.2 A CONTRATADA repassará ao CONTRATANTE 1/4 (um quarto) do valor correspondente ao 
desconto de agência a que faz jus, calculado sobre o valor acertado para cada veiculação. 
 
4 7.7.3. Veiculação – desconto de agência, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre os custos de 
veiculação, observado o “Sistema Progressivo de Serviços/Benefícios” instituído pelas Normas Padrão da 
Atividade Publicitária, por meio do Decreto nº 57.690/66, alterado pelo Decreto nº 4.563, de 31 de 
dezembro de 2002, permitida a negociação de preços por parte da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL diretamente com o veículo a ser utilizado pela licitante. 



 

 

10.2 – Com relação ao subitem 8.8.1, onde: “Para os direitos da autoria intelectual 

(criação, produção, direção, trilha sonora, arte-finalização e assemelhado), cessão 

definitiva ao MUNICÍPIO, dos direitos patrimoniais de uso.” Conforme depreende-se do 

texto, o que é exigido é a cessão do direito de uso do material e não da autoria intelectual 

que permanece com o autor, inexistindo, portanto, irregularidade em sua proposição.   

 

11. No que diz respeito a HABILITAÇÃO - item 9 do edital, em especial a exigência constante 

da alínea “c” do subitem 9.1.2, não vislumbra-se equivocada a exigência de regularidade 

da agência com o fisco estadual, eis que, em que pese os serviços de agência não 

estejam afetos a tributação estadual, dependente da configuração da empresa 

participante, se incluir produção junto v.g., poderá ter incidência de ICMS, o que lhe 

exigirá comprovação da regularidade fiscal com o estado também. Ademais, se a 

agência não for contribuinte, o Estado irá fornecer declaração/documento nesse sentido, 

que servirá como prova de sua regularidade, inexistindo, portanto, necessidade de 

qualquer ressalva/modificação ao item impugnado. Sobre a exigência do subitem 9.1.4 

alíneas “a” e “e”, como já explicitado no item 9 desta decisão, a proposta técnica difere 

dos requisitos de habilitação, sendo inclusive julgados por comissões diferentes, 

inexistindo, portanto, correlação em extinguir da qualificação técnica por já estar contido 

nos critérios de pontuação. No mesmo sentido a sub-alínea e.1 da alínea “e” do subitem 

9.1.4 do edital não exige exclusivamente profissional de nível superior, como também 

todo aquele que nos termos da Lei 4.680/65 possa realizar o serviço. 

 

12.  Com relação ao sorteio da subcomissão técnica de que trata o item 11.2, alínea “b”, a 

estrutura do edital não compromete a lisura do procedimento nem contraria a lei, pois o 

é claro no sentido de que os membros da subcomimssão técnica não poderão participar 

da seção de entrega dos envelopes e, portanto, não participarão do sorteio, sendo 

convocados após o mesmo para análise dos documentos recebidos pela comissão de 

licitação.  

13. Com relação ao item 11.5, alínea “c”, de fato há erro de grafia ao se mencionar como 

sendo envelope 2 o que deveria ser envelope “3”, motivo pelo qual se procede a 

retificação. 

 

14. Sobre o item 13.6, alínea “e” do edital, procedente a sua eliminação, eis que não se 

aplicam para a licitação em comento, sendo “letra morta” no edital, o que, portanto, não 

modifica a realidade das propostas. 



 

 

 

15. Sobre o item 15.35 do edital, que trata do prazo de validade do contrato, não vislumbra-

se qualquer ilegalidade na proposição, ao revés, se atende exatamente os termos da lei 

de licitação, nos moldes do art. 57, caput e inciso II da Lei 8.666/93. Ademais, a 

disposição contida no item impugnado constitui meio de organização contábil-financeira 

de utilização do contrato que, conforme dispõe o item 8.66, tem a limitação de gasto 

vinculado ao exercício financeiro. 

 

16. No que tange ao item 16.2.5, ao contrário do que afirma o impugnante, não há confusão 

na redação, eis que em todo o serviço de terceiro que caiba desconto deve ser informado 

na nota de prestação de serviço, aplicando-se tanto para serviços de mídia como os de 

não mídia (v.g. Flyer, Folder, etc...); 

 

17. A exigência de sessão pública para escolha de fornecedores constante da alínea “e”, 

deflui da transparência e imparcialidade que permeia não só a administração pública 

como todos aqueles que, em seu nome, lhe prestam serviço, como no caso da agência. 

Assim, não vislumbra-se qualquer ilegalidade ou irregularidade em exigir que a agência 

efetue sessão pública para escolha de fornecedores quando os valores forem superiores 

a 20% ao autorizado pelo art. 23 inciso II da Lei 8.666/93. 

18. Sobre o Briefing, totalmente equivocada a leitura do impugnante, pois em nenhum 

momento se está condicionando à licitante “realizar” a festa do imigrante, mas sim, 

produza a sua divulgação, não tendo, portanto, sentido em proceder qualquer 

modificação o caso apresentado. 

 

19. Sobre a proposta de preço, constante do anexo III conter a alínea “c” exigindo aplicação 

do desconto sobre veiculação, conforme já exposto no item 10 desta decisão, não há 

ilegalidade, mas sim prática regular de mercado, devendo-se manter sua exigência. 

                                                           
5 15.3 - O prazo da contratação para execução dos serviços, objeto deste certame, a serem executados de 
forma contínua, terá sua vigência a partir da homologação e contratação firmada entre as partes, até o 
último dia do exercício vigente, podendo ser prorrogado ou renovado por períodos sucessivos, na forma 
da legislação vigente.  
 
6 8.6 - O valor máximo estimado por exercício financeiro que poderá ser dispendido (verba) anualmente, 
decorrente da presente licitação, é de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais), 
sendo de até R$ 1000.000,00 (um milhão de reais) da administração direta e de até R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) da Fundação de Cultura e Turismo.  
 



 

 

 

20. Sobre as alterações nos anexos I e VIII, respetivamente Termo de Referência e Minuta 

Contratual, as modificações literais que se fizerem necessárias, conforme fundamentado 

nessa decisão, serão, por óbvio, replicadas aos referidos instrumentos. 

 

IV. Da Conclusão:  

 

Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da eficiência, legalidade, impessoalidade, interesse 

público e economicidade, adotando como fundamento além do que consta desta decisão as 

razões expostas pelo corpo técnico e empresa responsável pelo projeto que passa a integrar a 

presente decisão, DECIDE-SE PELO CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS 

APRESENTADOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AOS PEDIDOS, MANTENDO O EDITAL, 

sem prejuízo de sua RETIFICAÇÃO conforme fundamentação acima, notadamente os itens: 1.5; 

4.1; 6.2; 8.1, alínea “c”; 9.1.2 alínea “c”; 11.5, alínea “c”; 13.6, alínea “e”, e seus respectivos 

correspondentes nos anexos I e VIII do edital. 

 

Considerando que as retificações não afetam a formulação das propostas, fica mantido, nos 

termos do §4º do art. 21 da lei 8.666/937, o prazo de apresentação dos envelopes constantes de 

seu preambulo.  

 

Dê ciência à Impugnante e publicidade da presente decisão, bem como se procedam às demais 

formalidades (publicidade e outras) determinadas em lei. 

   
Timbó, 17 de outubro de 2019. 

 
 
 

JORGE REVELINO FERREIRA 
Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo 

 
 
 

SÓCRATES PRADO DE OLIVEIRA 
Assessor Institucional de Comunicação Social 

                                                           
7 Art. 21...§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 


