ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
SETOR DE LICITAÇÕES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCLARECIMENTO 001/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2018.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a contratação de serviços de assessoria
e consultoria nas áreas de imprensa, relações públicas e comunicação, para demanda do
Gabinete do Executivo, Secretarias Municipais, Departamentos, Divisões, Setores e
demais unidades administrativas, na modalidade Pregão Presencial, de acordo com as
especificações e quantidades estimadas, constantes do ANEXO I, que é parte integrante
deste Edital.
Considerando o questionamento EM ANEXO enviado pela ASSOCIÇÃO
BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO – ABRACOM, quanto à
modalidade eleita.
Esclarecemos que:
Conforme o entendimento do Setor jurídico desta Prefeitura, manifestado por meio de
parecer é livre ao órgão contratante, optar entre melhor técnica, técnica e preço ou
pregão e que a escolha da modalidade pregão para o objeto ora licitado é legal e
legitima.
Facultando assim a Secretaria Municipal de Administração (solicitante), a permanência
ou não da modalidade por ela escolhida.
Também em anexo, além do parecer jurídico, encontra-se a decisão da referida
Secretaria que opta pela permanência da modalidade Pregão.

Tiradentes, 31 de Outubro de 2018.

___________________________________
Carlos Eduardo Veríssimo S. Silva
Pregoeiro.

São Paulo, 24 de Outubro de 2018

À
Prefeitura Municipal de Tiradentes

Ref. Edital de Pregão Presencial 54/2018

Prezados senhores,

Em nome das mais de 190 empresas filiadas e da diretoria da Associação Brasileira das
Agências de Comunicação – Abracom vimos a vossa presença para manifestar nosso
posicionamento relativo ao edital em epígrafe, para contratação de serviços de assessoria e
consultoria nas áreas de imprensa, relações públicas e comunicação, na modalidade pregão.
Diante de questionamentos encaminhados por agências associadas, vimos a vossa
presença para manifestar nossa preocupação pela escolha da modalidade, visando a garantia da
competitividade do processo, bem como da qualidade na prestação de serviços. A Abracom atua
desde 2002, em diálogo constante com gestores públicos, para desenvolver um modelo de
contratação que permita a escolha da melhor qualidade técnica em um serviço que tem natureza
intelectual e importância estratégica. Por isso, entendemos que o pregão traz risco de
inexequibilidade e baixa qualidade na prestação de serviços.
Embora haja fundamentação para uso da modalidade pregão em alguns serviços de
natureza técnica, entendemos que esta interpretação não deve ser utilizada para escolher
fornecedor de produtos e serviços que são estratégicos para a atividade do órgão contratante.
Ressaltamos também que diversos processos de contratação têm sido bem-sucedidos a partir do
modelo de edital desenvolvido pela equipe da Secretaria de Comunicação da Presidência da
República, em diálogo constante com a Abracom e seus associados. E que tem sido utilizado com
êxito em concorrências recentes, como a conta internacional de relações públicas da SECOM-PR,
a Apex, os Ministérios da Defesa, da Saúde e autarquias como a Embratur, entre outras.
Gostaríamos ainda de oferecer argumentos pela escolha do modelo de melhor técnica
vindos do próprio Tribunal de Contas da União (TCU). Em concorrência do Ministério da Integração,
que foi para análise dos ministros, o acórdão deixou claro que a opção por melhor técnica, técnica
e preço ou pregão é livre para o órgão contratante, mostrando que o Tribunal tem um entendimento
de que o modelo adotado pela Presidência da República é legal e legítimo.

Nosso intuito, ao encaminhar essas observações, é de colaboração com a qualidade e a
segurança jurídica do processo de contratação de agências. Estamos certos de que podemos
trabalhar de forma conjunta para o melhor resultado. Parabenizamos pela iniciativa de contratar
serviços especializados em comunicação.
Ficamos à disposição de V.Sa. e de toda a área de marketing, comunicação e finanças
para aprofundar o diálogo.
Com nossos cumprimentos.
Atenciosamente,

Carlos Henrique Carvalho
Presidente-Executivo Abracom

