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CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N° 03/2012 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE 

MARÇO DE 2013. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas  

reuniu-se no dia 21 de março de 2013, às 9 horas e trinta minutos, no plenário da 

Câmara, situada na Praça Torquato de Almeida, n° 100, centro, município de 

Pará de Minas/MG.  No citado horário, considerando a presença de todos os 

membros da Comissão, a presidente,  Danielle Souza Alves, deu por aberta a 

sessão para recebimento da resposta da subcomissão técnica ao recurso da 

empresa Blackjack Comunicação Ltda e do contrarrecurso da empresa P e B 

Design e Comunicação Ltda, constante da ata a seguir transcrita: No dia 19 de 
março de 2013 a subcomissão formada para a licitação 03/2012, composta por  
Nathalia Zaidan, Janaína de Jesus Campos e Vinícius Magela de Oliveira Mota, 
se reuniu na Câmara Municipal de Pará de Minas, às 13 horas, para a análise 
do recurso apresentado pela empresa BlackJack Comunicação e do 
contrarecurso da empresa P&B Comunicação. A subcomissão, na análise da 
tabela de preços, avaliou os critérios técnicos solicitados no edital. O edital 
ainda se torna claro ao mencionar no item 7.2.1.4 que “a concorrente poderá 
apresentar três laudas escritas de defesa da proposta, mais tabelas que NÃO 
serão computadas”. Ficando de livre arbítrio que, cada concorrente, expor da 
melhor maneira, seu critério de distribuição e aplicação dos recursos 
disponíveis. Acreditamos que a P&B apresentou resultados positivos por ter 
maior conhecimento de mercado e por ter se dedicado mais à elaboração da 
proposta. Seguindo a linha de avaliação da subcomissão, não nos cabe avaliar 
práticas éticas, conforme mencionado pelo licitante e, mesmo que alguma 
licitante houvesse usado dessa prática, não há no edital nenhum critério 
estipulado que se torne desclassificatório o concorrente. Assim, ratificamos 
nossa fala de que, a subcomissão se limita à análise dos envelopes não 
identificados, e todos eles foram analisados de maneira igualitária, sem 
discriminação tendo como base a, melhor estratégia apresentada. Com relação 
ao terceiro quesito apresentado, a subcomissão se limita a avaliar somente a 
prática técnica, ficando a critério da comissão permanente essa avaliação. A 
subcomissão ainda afirma que a recorrente deveria ter se pronunciado ao 
verificar a questão no ato da conferência dos envelopes, porém quedou-se inerte. 
Essa impugnação não se torna procedente, uma vez que todo o conteúdo está 
assinado. Nathalia Zaidan, Janaína de Jesus Campos, Vinícius Magela de 
Oliveira Mota. A comissão esclarece que, em relação à “irregularidade 03” 
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questionada pela empresa  Blackjack Comunicação Ltda em relação à empresa  P 

e B Design e Comunicação Ltda, o edital determina que os conteúdos dos 

envelopes deveriam ser apresentados devidamente assinados (6.1.3) e que todas 

as páginas dos documentos constantes dos envelopes 2 e 3 da empresa  P e B 

Design e Comunicação Ltda encontram-se devidamente rubricadas (rubrica, 

conforme o Dicionário Digital Aurélio =  assinatura abreviada de alguém); assim, 

fica claro que os documentos estão devidamente assinados, e  desclassificar a 

empresa  P e B Design e Comunicação Ltda ou qualquer outra  por esse motivo 

constituiria excesso de preciosismo. Resta dizer que outras licitantes procederam 

da mesma forma, apresentando os documentos devidamente assinados,  com as 

assinaturas em forma de rubricas em todas as páginas constantes dos envelopes, e 

não foi pedida a desclassificação dessas empresas por esse motivo. Assim sendo, 

a comissão, de acordo com o parecer da subcomissão técnica, bem como o que 

registra nesta ata em relação à “irregularidade 03”, considera improcedente o 

recurso da empresa Blackjack Comunicação Ltda. Fica marcada para o dia 26 de 

março de 2013, às 9 horas, na sede da Câmara, a reunião para prosseguimento 

dos trabalhos, com a abertura dos envelopes com as propostas de preços, ficando 

já os interessados convocados para essa reunião.  Nada mais havendo a tratar, 

lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e, logo após, juntada 

ao processo. Pará de Minas, 21 de março de 2013. 
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