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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – CODEMGE. 
 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 38/2021 - MODO DE DISPUTA FECHADO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO 

 
 

OBJETO: Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade 
para a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e sua(s) subsidiária(s). 

 
PROCESSO INTERNO N°: 115/2021 – FLUIG: 99.429 

 
 
 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE(S):1. TOM COMUNICAÇÃO LTDA – 04.406.696/0001-01 
          
RECORRIDO(S): 1. Agente de Licitações da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 

– CODEMGE. 
 
No processo licitatório MODO DE DISPUTA FECHADO ELETRÔNICO MDAFE 38/2021, que 
objetiva a contratação de empresa especializada, conforme especificação contida no Edital e 
em seus Anexos, com sessão pública iniciada em 19/11/2021, a empresa TOM 
COMUNICAÇÃO LTDA – 04.406.696/0001-01, manifestou, em sessão pública, intenção de 
recorrer solicitando vista a avaliação individual dos membros da comissão. 
 
Nos dias 23/12/2021 à 02/01/2022, teve vigência o prazo de 05 dias úteis para apresentação 
de recurso, com inserção no Portal de Compras da razão recursal da licitante TOM 
COMUNICAÇÃO LTDA. 
 
 
DAS RAZÕES 
 
A empresa TOM COMUNICAÇÃO LTDA se manifesta no seguinte sentido: 
 
“Tendo em vista o importante investimento de recursos efetuada por esta licitante na elaboração 
da proposta técnica da referida Licitação, a natureza pública do certame e uma grande 
dissonância entre a avaliação que fizemos do briefing proposto e as notas recebidas, 
solicitamos o acesso às planilhas de avaliação dos jurados para cada item pontuado. 
 
Salientamos que não estamos questionando os valores atribuídos ou a adequação das notas 
atribuídas para cada item. Pretendemos, tão somente, entender a visão da comissão da 
comissão acerca da proposta por nós elaborada e, dessa forma, podermos transformar a 
frustração pelo nosso desempenho em valioso aprendizado por toda nossa equipe.”  
 
 
DA ANÁLISE 
 
De início cumpre esclarecer que o Recurso Administrativo é um mecanismo para contestar 
decisões administrativas. Isso acontece quando há descontentamento e/ou discordância de 
uma decisão proferida por alguma entidade/órgão da Administração Pública. Tem por objetivo 
pleitear uma revisão do ato decisório. 
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Ou seja, caso haja algo que o licitante não concorde na decisão do ato pelo agente de licitações, 
seja por alguma possível ilegalidade ou erro no julgamento das propostas, por exemplo, é 
concebível apropriar-se do Recurso Administrativo. 
 
No caso concreto, apesar de inserido no Portal de Compras na fase recursal, o documento 
encaminhado pela Tom Comunicação Ltda foi intitulado como “SOLICITAÇÃO DA 
DIVULGAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS PARA AS ATRIBUIÇÕES DAS NOTAS DA PROPOSTA 
TÉCNICA”, e de seu conteúdo, acima transcrito, não se vislumbra descontentamento e/ou 
discordância da decisão proferida pela Comissão Técnica de Avaliação e pelo Agente de 
Licitações.  
 
Entende este Agente de Licitações que o conteúdo do documento enviado pela licitante não se 
trata de RECURSO, mas, em homenagem ao debate, aos princípios elencados no art. 31 da 
Lei nº 13.303/16 e em respeito ao princípio constitucional do direito de petição aos poderes 
públicos, disposto na alínea “a” do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição da República, a 
solicitação dele constante será aqui respondida. 
 
Assim, fica deferido o pedido de vista dos documentos solicitados pela Tom Comunicação Ltda, 
em dia e horário a ser agendado mediante contato com a equipe de licitações no e-mail: 
licitacoes@codemge.com.br. 
 
Esclarecemos, por fim, que a vista solicitada, se fará independentemente da homologação do 
certame, já que inexistindo questionamento sobre o procedimento licitatório este poderá seguir 
seu trâmite regular, após comunicação da presente decisão. 
 
 
DA DECISÃO 
 
Por todo o exposto, o Agente de Licitações não acolhe o documento encaminhado, a título de 
RECURSO, deferindo, no entanto, a solicitação de vista dos documentos solicitados pela 
licitante TOM COMUNICAÇÃO LTDA, em dia e horário a ser agendado mediante contato com 
a equipe de licitações no e-mail: licitacoes@codemge.com.br 
 
 
Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022 
 
 
 
 
Ricardo Augusto Oliveira Santos 
Agente de Licitações Codemge 
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