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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NAO PROCEDE
DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO: O.O0.002.000327/2017-18

PREGÃO ELETRONICO NO 08/2017

RECORRENTE: GRÁFICA RV PROMOCIONAL IMPRESSOS E EMBALAGENS EIRELI (CNPJ
04 .398 .866/000 1 -53 )
RECORRIDA: GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LIDA.(CNPJ 08.220.275/0001-42)

Trata-se do Pregão Eletrõnico n' 08/2017, para contratação de serviços gráficos
necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público(CNMP).

visando atender às

''1 A sessão pública de abertura do PT'egão ocorreu no dia 22 de maio de 2017, rla qual foi declarada a
empresa GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LIDA. como vencedora da etapa competitiva do certame.
Aberto o prazo para intenção de recurso, a licitante GRÁFICA RV PROMOCIONAL lblPRESSOS E
EMBALAGENS EIRELI. ora Recorrente, manifestou intenção de interpor recurso contra a decisão da
Pregoeiro que a habilitou e declarou como vencedora a empresa GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LIDA.,
o ra recorrida

1. DA TEM PESTIVIDADE

Ainda durante a sessão pública, foi dado ciência aos interessados, dos prazos estabelecidos para
apresentação das razões do recurso e contrarrazões, conforme disposto no item 12 do Edital. As
empresas enviaram, tempestivamente, pelo sistema eletrânico Comprasnet, os memoriais das razões e
contrarrazões do Recurso Administrativo.

11. DO PEDIDO DA RECORRENTE

Alega. resumidamente, e requer

a) Possuir como atividade essencial à sua existência o CNAE de Edição Integrada de Livros, Jornais e
Revistas, o que a habilitada para realização dos serviços;
b) Que não foram identificadas vícios insanáveis na documentação da habilitação apresentada pela
e m presa ;
c) Comprometer em deixar um funcionário responsável pela criação, Diagramação; Arte e prometo gráfico;
Imposição de páginas; Ilustração; Editoração; Escaneamento e tratamento de imagens e Criação de
tabelas e gráficos a disposição exclusiva para atender as demandas e cumprir os prazos exigidos no edital
do Conselho Nacional do Ministério Público;
d) Que apresentou atestados em acordo com o edital e
e) o acolhimento integral destas Razões de Recurso corri vistas à habilitação da empresa RV Promocional
Impressos e Embalagens Eireli como vencedora. com o retorno a fase de habilitação do certame e o
consequente prosseguimento do certame

IV. DA AbIÁLISE DO RECURSO

Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o Decreto no 5.450/05, que
regulamenta o pregão, na forma eletrânlca, para aquisição de bens e serviços comuns, estabelece em seu
art. 5o que a licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, moralidade. igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao
instrur-nento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade,
competitividade e proporcionalidade

Tendo em vista que as questões suscitadas pelas Recorrentes são de natureza essencialmente técnica,
referentemente à habilitação técnica da licitante habilitada na etapa competitiva, foi solicitcado análise e
manifestação dca área demandante, a qual emitiu a Nota Técnica no 5/2017 - ASCOM, concluindo que o
recurso da Recorrente não deve prosperar. tendo em vista que a empresa GRÁFICA RV PROMOCIObJAL
IMPRESSOS E EMBALAGEnJS EIRELI, não cumpriu as exigências de habilitação técnica cornstantes no
Ed ita
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Em atenção ao art. 11, Vll,NMP.rato 5.450/05, encaminham-se os autos à decisão superior do Senhor

Brasília, 08 de junho de 2017

Fabiarla Bittencourt Garcia Soarem de Lirrla
Pregoeirca
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PREGÃO ELETRÕNICO N' 08/2017

RECORRENTE: GRÁFICA RV PROMOCIONAL IMI'RUSSOS E El\'IBALAGENS EIRELI
(CNPJ 04.398.866/000] -53)

RECORRIDA: GRÁFICA E ll:l)ITORA MOVIMENTO LIDA. (CNPJ 08.220.275/0001-42)

Trata-se do Pregão Eletrõnico n' 08/2017, para contratação de serviços gráficos

visando atender às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

A sessão pública de abeHura do Pregão oconeu no dia 22 de maio de 2017, na qual

foi declarada a empresa GRÁFICA E EI)ITOjiA MOVIA\'LENTO LTI)A. como vencedora da
etapa competitiva do certame. Aberto o prazo para intenção de recurso, a licitante GRÁFICA RV

PROMOCIONAL IMPRESSOS E EMBALAGENS EIRELI, ora Recorrerlte, mania'estou

intenção de interpor recurso contra a decisão da Pregoeir:t que a habilitou e declarou como

vencedora a empresa GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA., ora recorrida.

l DA TEMPESTIVIDADE

Ainda durante a sessão pública, foi dado ciência aos interessados, dos prazos
estabelecidos para apresentação das razões do recurso e contrarrazões, conforme disposto no item



12 do Edital. As empresas enviaram, tempestivamente, pelo sistema eletrõnico Conlprasnet, os

memoriais das razões e contrairttzões do Recurso Administrativo.

11 DO PEDIDO l)A RECORRENTE

Alega, resumlidamente, e requer

a) Possuir colho atividade essencial à sua existência o CNAE de Edição Integrada de !::!ylQL

JQl11gis..ç..Rçyiglg$,o que a habilitada pata realização dos serviços;

b) Que não foram identiõcados vícios insanáveis na documentação da habilitação

apresentada pela empresa;

c) Comprorlleter em deixar um funcionário responsável pela criação, Diagramação; Arte e

prometo gráfico; Imposição de páginas; Ilustração; Editoração; Escarleamento e tratamento de

imagens e Criação de tabelas e gráficos a disposição exclusiva para atender as demandtts e cumprir

os prazos exigidos no edital do Conselllo Nacional do Ministério Público;

d) Que apresentou atestados ein acordo com o edital e

e) o íicolhimento integral destas Razões de Recurso com vistas à habilitação da empresa RV

Promocional Impressos e Embalagens Eireli comia vencedora, cona o retorno a fase de llabilitação

do certame e Q consequente prosseguimento do certame.

k.

lv DA ANÁLISE DO RECURSO

Antes de (tampos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o Decreto n"

5.450/05, que regulamenta o pregão, na forma eletrõnica, para aquisição de bens e serviços comuns,

estabelece ein seu art. 5' que a licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios

básicos da legalidade, iinpessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, t)enl colmo aos

princípios corlelatos da razoabilidade. competitividade e proporcionalidade .

k.

Tendo em vista que as questões suscitadas pelas Recorrentes são de natureza

essencialmente técnica, re6erenteinente à habilitação técnica da licitante habilitada na etapa

competitiva, foi solicitado análise e manifestação da área detnandante, a qual emitiu a Nota Técnica

n' 5/2017 - ASCOM, concluindo que o recurso da Recorrente não deve prosperar. tendo em vista

que a empresa GRÁFICA RV PROMOCIONAL IMPRESSOS E Eh'IBALAGENS E[RELI,
não cuilapriu as exigências de laabilitação técnica constantes no Edital.
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Cabe infornlai, que a suprêtcitada Nota Técnica fbi juntado aos autos e eb l .,l

postada no site do CNMP. na internet, pois devido ao limite de espaço no campo "DeclÊãD"'(!o

Pregoeiro" no Conlprasnet, não foi possível reproduzi-Ja no corpo desta Decisão.

V. DA DECISÃO

Desta forma, recebo o recurso interposto, dele conlleço porque tempestivo, para no

mérito negar-lhe provimento. com {l.andamento nas razões enlitidtts na Nota Técnica da área

demandante e dos princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatória e ao julgamento

objetivo, mantenho a decisão de inabilital a oRAl?leIA Rv PROA'lOCIONAL ll\'lPRltSSOS E
li:M 13ALAGICNS li:IRll:LI.

EITO atenção ao art. 11, Vll, Decreto 5.450/05, encaminham-se os autos à decisão
superior do Seiülor Ordenador de Despesas do CNMP.

Brasília, 08 de jutüo de 2017

Fabiana Bittencourt «areia Sobres de Lama

Pregoeiro
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Assunto: Análise de recurso interposto por licitante habilitado no pregão

NOTA TECN ICA N' 5/2017 - ASCOM

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

')
Trata-se de análise de recurso apresentado pela empresa Gráfica RV

Promocional tinpressos e Embalagens Eireli referente ao pregão n' 08/2017, para contratação

de serviços gráficos do Conselho Nacional do Ministério Público. A Assessoria de

Cotnunicação Social foi instada pela Comissão Pemlanente de Licitação a se manifestar no

que diz respeito às alegações apresentadas pelo licitante.

Com iejação ao recurso apresentado, passamos a opinar.

2. ANÁLISE TÉCNICA

2.1 Análise dos fundamentos apresentados pela licitante

A empresa alega em seu recurso possuir como atividade essencial à sua

existência o CNAE de Edição Integrada de que a habilitada pata

i'ealização dos serviços. No entanto, a comprovação do registro não substitui a comprovação

da realização efetiva das atividades de pré-itnpressão previstas no Item. 3. 1 .2.5 do Termo de

Referência, objetivada pelos atestados de capacidade técnica

Adenlais, em t.inca pesquisa realizada por esta Assessoria de Comunicação

Social no site da Receita Federal e do IBGE, não foi possível atestar a informação apresentada

pela recorrente. De acordo com a consulta realizada (vida anexos), a referida empresa tem

como atividade principal o "Coi-tércio varejista de artigos de papelaria" (Código 47.61-0-03)

e como uma das atividades secundárias a "Edição integrada à impressão dg..ipllilab diários:

apenas. Ressalta-se que a produção de jomais diários não está entre as necessidades de

serviços gránlcos do CNMP e descritas no certame, e, sendo assim, é irrelevante para o órgão
eventual experiência na referida atividade

A licitante também argutnenta que se compromete a deixar um funcionário

'1
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responsável pela criação, diagramação, arte e prometo gráfico, imposição de páginas,

ilustração, editoração, escaneanlento e tratamento de imagens, criação de tabelas e gráficos à

disposição exclusiva para atendem' as demandas e cumprir os prazos exigidos no edital do

CNMP. Entende-se, no entanto, que a referida providência não substitui a comprovação da

prestação dos serviços exigida, ou sda, não supre os atestados de capacidade técnica exigidos

nos itens l0.3.9, 10.3.12 e l0.3.13 do presente edital.

Ressalta-se que o instrumento licitatório é claro quanto à necessidade de apresentação

dos atestados como forma de comprovação de que a empresa já presta o serviço de fonna

pertinente e compatível ao objeto da contratação. Relativizar a exigência ou aceitar solução

vislumbrada pela eJnpresa vai de encontro ao previsto no edital, que exige comprovação de

experiência prévia à data do certame.

Conforme afirma o recorrente, o item 3.1.2.1 do tempo de referência prevê que, ein

geral, os tipos de serviços são definidos como: Cartaz, folder, folheto, panfleto, íilipeta,

revista, cartilha, livreto, livro, manual, anuário, calendário, formulário, certificado,

informativo, caderneta, mapa, banner, adesivo, faixa, entre outros. Esclarece-se que, logo em

seguida, o edital complementa, em seu item 3.1.2.4, que as atividades a serem executadas

incluem TOI)AS as etapas de pré-impressão, impressão e pós impressão, compreendendo

portanto :

3.1 .2.5 Pré-impressão:

- Produção de provas digitais e/ou bonecas (protótipos)t

- Gravação de chapas (CTP);

- Diagratnação;

- Arte e projeto gráHlco;

- Imposição de páginas

- Ilustração;

- Editoração;

- Escaneamento e tratamento de imagens

Criação de tabelas e gráficos.

Ou seja, o instrumento convocatório especifica, sem margem para questionamentos, os

serviços de pré-impressão, que são essenciais ao cumprimento satisfatório do contrato que
vier a ser celebrado.

Nesse sentido, pura exemplificar, esclarece-se que, ao demandar a produção de um
NOTA TECNICA N' 5/20 1 7 - ASCON4 2/8
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livro, o CNMP enviará apenas o conteúdo da oublicacãn nn fnr-«nt. d. t-... ..... .)....

pçiia u ;uiltcuoo cla puolicação no fónnato de texto para qt;ê't+

gráfica contratada providencie a confecção da publicação do início ao fim do processo,

contbrnle as seguintes etapas: criação da capa do livro e de seu prometo gráílco; diagramação

de todas as suas páginas; ilustração das páginas, quando couber; editoração em softwares de

edição de imagem, vetorização e diagramação; tratamento das imagens e criação de tabelas e

gráficos, quando necessâio, além, é clamo, da impressão e da entrega nas dependências do
Conselho.

No recurso, a empresa alega que "os contratos .lá concluídos pela empresa RV

Promocional Impressos e Embalagens EIRELI conforme atestados técnicos apresentados

teinpestivo [s/c] na etapa de habilitação provam que foram feitos os ]nesmos tipos de serviços

de forma satisfatória, onde emitiu-se os atestados e que para boa execução foram feitos

serviços de pré-impressão contidos no item 3.].2.5 do edital que por serviços similares de

complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superior [síc]." Esta Assessoria. no

entanto, discorda da afirmação. Os atestados e notas fiscais apresentados à época da
realização do pregão contêm descrição de itens referentes à impressão e pós-impressão, tais

como: tipo de material empregado, gramatura (itens relativos ao processo de impressão);

colagem, reâile, dobra, grampo, costura, laminação, etc. (itens relativos ao processo de pós-

impressão). Não há, tanto nos atestados, quanto nas notas fiscais, referência expressa aos

itens de pré-impressão definidos no edital. Portanto, não llá similaridade ou equivalência entre

os serviços executados pela empresa e o que foi pedido no edital, pela ausência do
cumprimento do item 3. 1 .2.5, essencial à perfeita execução do contrato.

Ainda assim, no intuito de complementar as informações contidas nos atestados e

notas fiscais, a Assessoria de Comunicação Social do CNMP realizou diligências com os

órgãos emissores dos atestados de capacidade técnica no sentido de verificar quais serviços

foram prestados na vigência dos contratos. Todos afirmaram, porém, que durante a vigência

dos contratos, a empresa não prestou serviços de diagramação, ilustração ou editoração,

restringindo-se, portanto, à parte de impressão e pós impressão do material. A Marinha, por

exemplo, foi perguntado se a produção do Informativo da CIRM (serviço que foi prestado

pelo licitante) foi feita desde o início pela gráfica, ou se a empresa apenas realizou a

impressão do material. O que nos foi respondido pela Tenente Kenia Dias por telefone é que a

empresa realizou apenas a impressão dos informativos. Quanto aos serviços prestados pela

Defensoria Pública da União, durante consulta feita por telefone ao chefe de publicidade da
NOTA TÉCNICA N' 5/2017 - ASCON4
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instituição, Elder Galvão, nos foi infonnado que, durante toda vigência do contrato, a empresa

RV nunca prestou serviços de criação e diagranlação à DPU. Em todas as demandas, o órgão

encaminhou os materiais já consolidados apenas para impressão.

Diante da ausência da comprovação efetiva de que a empresa já prestou serviços

pertinentes e compatíveis ao objeto do contrato, o CNMP procedeu à habilitação da licitante.

No presente recurso, dois laudos técnicos foram protocolados pela empresa sob o argumento

de que comprovariam a sua capacidade técnica para o cumprimento dos serviços de pré-

impressão descritos no edital (arquivos anexos aos autos). Ein ambos, un] emitido pela

Marinlla e o outro pela Defensoria Pública da União, Itá a afirmação de que a empresa
realizou: L

A) Atividades: Recebeu arquivos de trabalhos, por FTP e e-mail, executou a checagem

(Diagramação, Editoração, llbposição e Tratamento de Imagens), recebeu as ordens de serviço

e as co]ocou em produção de provas[...]

E logo em seguida o licitante complementa quais seriam esses serviços de pré-

impressão que foram realizados. Transcrevemos aqui as definições apresentadas pela empresa

no recurso:

- Diagramação (correção de posicionamento cle textos e de sangrias pala não cortar o

conteúdo dos livros);

- Arte e prometo gráfico (Proposição de lombadas e correções em artes e tabelas);

- Imposição de páginas (montagem de várias páginas de livros para o formato 2);

Ilustração (orientações técnicas para área de criação);

- Editoração (correções e padronização dos formatos para melhor aproveitamento dos

insutnos gráficos; papel, tinta, acabamentos) ;

- Escaneamento e tratamento de imagens e Criação de tabelas e gráficos executados pela

empresa RV Promocional

\.

Conclui-se, diante do exposto, que o licitante, em suas definições, conceitua os

serviços complexos de diagramação, arte, prometo gráfico, ilustração e editoração como meros

ajustes e correções. Já os laudos de capacidade técnica os conceituais colmo checagem.
NOTA TÉCNICA N' 5/2017 - ASCON'l '''
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Trazemos aqui as definições corretas dos tem)os apresentados, contorne autores conceituada:"''..

do campo das artes, comunicações e do design gráfico:

} /
.,.,:.,'''''

OnGRAMAÇÃo

A diagramação é a parte da concepção do livro em que o al'lista pode
dar livre curso às mais variadas manifestações 'de bom gosto.
Estreitamente ligada à comi)osição gráfica, ela possui, entretanto.
alguns pontos distintos que Ihe são próprios. A imaginação do artista
na criação de uma novidade, de Lml detalhe em particular na
composição giáHica, atmlenta o interesse do leitor, permitindo melhor
penetração da obra, além de valoriza-la, assim como o artista a
projetou. Na seleção do papel e do fomlato adequado, está o seu
laborioso começos: que se estende na escolha de tipos legíveis e
páginas com perfeito equilíbrio entre a composição e os brancos
de papel'. (Grifos nossos)

A diagramação apesar de se constituir numa função técnica é, antes
de tudo uma atividade criativa, em que o planejador gráfico no
nlonlento da realização de seus projetos gráficos, percorra do lúdico
ao onírico, buscando a fonlla ideal arquitetânica para cada modelo. e
que traduza de maneira eHlciente, no papel, a materialização de seus
impulsos emocionais e estéticos:. (Grifos nossos)

EDnORAçÃo
Editoração eletrânica ou Desktop Publishing pressupõe que se
possa confeccionam publicações utilizando microcomputador mediante
três estágios principais: criação, montagem e impressão. Isto
viabiliza a centralização do projeto na figura do diagramador,
excluindo as antigas etapas de elaboração de uma publicação que
bicavam sob o domínio de artesãos e profissionais especializados que
não necessariamente trabalhavam juntos. Atualmente, no mercado
existem diversos programas proprietários específicos para Desktop
Publishing, tais como: QualKPress, Adobe PageMaker, Adobe
Indesign e Microsoft Publisher, dentre outros'. (Griíbs nossos)

ILUSTRAÇÃO

Uma ilustração é uma imagem pictórica usada para completar
explicar ou adicionar informação; também pode servir para sintetizam
ou, simplesmente, decorar uin texto'. (Grifos nossos)

2
Ribeiro, Milton. Planejamento visual gráfico. 9' ed. Brasília: LGE Editora. 2003

Salva. RafaeltSriuza] l)iagramação: o planejamento visual gi'ánlco na comunicação impressa

3 Silvo, Fabrício Riffl Uchõa, Kátia Cilene Amaral. Desktop publishing com o scribus. 2009.
4 Sasso, Fábio. Abduzeedo: guia de inspiração para designers. Porto Alegre: Bookman, 2012.
NOTA TÉCNICA N' 5/2017 - ASCONI
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As ilustrações devem condizer e se integrar ao texto da composição
gráfica, a fim de se obter a necessária harmonia de conjunto,
ajudando o leitor a compreender a mensagem e aumentando-lhe o
interesse pela leitura. A escolha do ilustrador e da técnica de
ilustração de lula obra deve corresponder ao estilo do escritor e ao
tipo em que for composto o texto, podendo, então, realizar-se a
estreita conjugação de todos os elementos'. (Grif'os nossos)

PROJETO GRÁFICO:
Planejamento visual gráfico é a arte de integrar texto, ilustração,
cor e espaço, a Him de tomar a mensagem mais legível e agradável.ó
(Grifos nossos)

\.

Sobre o último item, criação de tabelas e gráficos, tanto nas notas, quanto nos

atestados, quanto nos laudos, não há menção de que a empresa prestou esse serviço.

Pelas definições conetamente apresentadas acima, bica claro que a

diagramação, arte, prometo gráfico, ilustração e editoração não se equiparam à simples

checagetn, tampouco a correções, apenas. São processos complexos que exigem profundo

conhecimento em design, artes gráficas e, principalmente, experiência proHlssional. Portanto,

quando o edital descreve em seu item 3.1.2.5 - Pré-impressão os serviços de Diagramação;

Arte e prqeto gráfico; Ilustração; Editoração, entre outros, é de se esperar que a empresa

prestadora de serviços comprove a qualificação para executar todas as etapas relacionadas a

esses serviços, e não apenas ajustes finais, checagens e correções necessários ao processo

de impressão. Quando se fala ein diagramação, não há margem pala interpretação de que o

serviço seria aceito de forma parcial. A definição deste e dos outros termos mencionados

acima é amplamente conhecida no mercado de produção gráfica.

Ressalta-se ainda que, à época da pesquisa de preços, muitas empresas

deixaram de enviar propostas ao CNMP por alegaretn não prestar os serviços de criação e

diagratnação, tais como especificados no instrumento convocatória. Dessa forma, proceder à

habilitação da licitante significaria cercear a livre concorrência no processo, uma vez que

inúmeras empresas deixaram de participar da licitação justamente pela complexidade do

objeto no que tange à etapa de pré-impressão.

Frisa-se, ainda, que caso a licitante tivesse de fato prestado serviços de pré-

Ç.

5 Ribeiro, Milton. Planejamento visual gránlco. 9' ed. Biasília: LGE Editora, 2003
6 idem
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impressão aos órgãos emissores dos atestados de capacidade técnica, eles deveriam ter sido

devidamente cobrados e constariam elltre os itens discriminados nas notas fiscais. Não há de

se esperai, e nem há previsão legal pala tal, que a etnpresa preste un] serviço e não cobre Dor

\

ele

.#/

AS trocas de e-lnails realizadas entre a recorrente e os órgãos emissores dos

atestados que, em teoria, comprovariam a prestação dos serviços previstos no item 3.1.2.5

apenas reforçam que o serviço de pré-impressão prestado consistiu apenas na etapa final de

correções e ajustes em arquivos que já llaviain sido criados e diagrainados pelos próprios

órgãos emissores. Entende-se que verificar contornos, corrigir peças, alterar a resolução de

um arquivo, diminuir quadros, alterar a posição de elelnelltos gráficos, alterar cores, entre

outros ajustes, são etapas simples inerentes a qualquer processo de impressão gráfica e que

apenas esses ajustes e correções e não

supõem a atual demanda de pré-impressão do CNMP.

Cita-se como exemplo, a fim de elucidar a complexidade das demandas mais

uma vez, a publicação mais importante do CNMP, a saber, Ministério Público Um retrato.

Trata-se de um livro, com aproximadamente 400 páginas, publicado anualmente, que contém

gráficos e tabelas coloridos em praticamente todas as páginas contendo informações
numéricas sobre a atuação do Ministério Público Brasileiro. Produzir lmla obra como essa

envolve várias etapas referentes à pré-impressão: criação da arte da capa e dos abre capítulos

(projeto gráfico); definição das cores e fontes utilizados ao longo de toda a publicação

(prometo gráílco); recebimento dos textos, tabelas e gráílcos no formato Excel e inserção

destes ao longo de toda a publicação, de modo hamlânico, legível e esteticamente agradável

(diagramação); uso de software especíÊlco de diagramação (InDesign) para aposição de todos

os elementos gránlcos da publicação, desde a fase de criação, diagratnação e finalização do

arquivo (editoração eletrânica), realização de al ustes e correções, preparação para impressão
(al ustes ülnais e correções, arte finalização).

Para fazer esse livro e tantos outros que são produzidos pelo órgão, o CNMP

não dispõe, atualnlente, de profissionais em quantidade suHlciente para a execução dos
serviços. Por essa razão, o procedimento é terceirizado à prestadora de serviços gráficos.

Sendo assim, quando o termo de referência e o edital foram elaborados, houve a preocupação,

por parte do CNMP, em contemplar todas as etapas necessárias à execução do objeto, para que
NOTA TECNICA N' 5/2017 - ASCOh{
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as atuais demandas por serviços gráficos do órgão contilluem sendo atendidas pela empresa

que vier a ser contratada. O item 3.1.2.5, a tabela 2(pág 43), a tabela 3(pg 51) e o item 9(pag

57) do instrumento convocatória são claros quanto às etapas de pré-impressão necessárias à

boa execução do contrato. Espera-se do licitante, portanto, a qualificação técnica cotnprovada

de que já realizou esse tipo de serviço, na sua integralidade.

Os atestados e documentações apresentados pelo recorrente comprovam, no

entanto, a capacidade para cumprir apenas uma pequena parte delas: ajustes e checagens em

arquivos, aos quais o recorrente atribui os significados incorretos de diagramação, arte,

prometo gráfico e editoração

Nesse sentido, não há como prosa)eram o argumento do reconente de que os

serviços atestados são similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou

superior aos exigidos, pois não atendem de tnaneira satisfatória às especinlcações contidas no

edital e no Termo de Referência. Além de não serena similares, também não são compatíveis,

pois equiparatn serviços de pré-impressão a lUCros ajustes e coneções, atividades que

representam tão somente a parte Hlnal de um longo processo descrito no item 3.1 .2.5 do edital

Conclui-se, portanto, que os documentos comprobatórios de capacidade técnica

apresentados pelo recorrente, no que diz respeito ao item 3.1.2.5 Pré-impressão, comprovam

apenas a aptidão da empresa para a realização de ajustes, coiTeções e checagens, o que não

pode ser considerado comprovação de capacidade técnica para execução dos serviços de

Diagralnação; Arte e prometo gráfico; Ilustração; Editoração e Criação de tabelas e gráficos

previstos expressamente no edital.

\.

t.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, opina-se pelo desprovimento do recurso

Biasília-DF, 7 de junho de 20 1 7

TATIANA]EBRINE
Assessora-chefe de Comunicação Social
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