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Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, Centro de Convenções de Natal - Bairro Ponta
Negra, Natal/RN, CEP 59090-002

Telefone: - www.emprotur.setur.rn.gov.br
  

Ofício nº 2/2021/EMPROTUR - MARKETING/EMPROTUR - PRES-EMPROTUR

Ao Senhor
RENATO QUARESMA DE MARIA
Diretor Executivo
CRIOLA PROPAGANDA LTDA
Av. Rodrigues Alves, 930, Sala 118, Tirol
CEP: 59.020-200, Natal/RN.
  
Assunto: Prazo para contrarrazões.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
12610003.000814/2021-85.
  

Senhor Diretor,
  
1. Em atenção ao requerimento apresentado pela concorrente ART&C
Comunicação Integrada Ltda, inscrito no CNPJ nº 02.692.183/0001-89,
tempestivamente, considerando que o prazo apresentação de recursos de 5 (cinco)
dias úteis previsto no art. 59, da Lei 13.303/2016, iniciou a partir de 18/06/2021, com
a publicação no Diário Oficial do Estado, encaminhamos toda a documentação deste
processo para que Vossa Senhoria apresente as contrarrazões, no mesmo prazo
citado.

  
Atenciosamente,
 

(assinado eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente
Matrícula 219.196-2

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA
COSTA, Diretor Vice-Presidente, em 23/06/2021, às 10:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de
30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 10070641 e o código CRC E9D0DD44.
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http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec. n%C2%BA 27.685-2018 - Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o do SEI RN.pdf
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Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
12610003.000814/2021-85 SEI nº 10070641
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E-mail - 10071716

Data de Envio: 
  23/06/2021 11:13:05

De: 
  EMPROTUR/Marketing da Emprotur <emproturmkt@gmail.com>

Para (com cópia oculta):
    gabriela@criolapropaganda.com.br
    renato@criolapropaganda.com.br

Assunto: 
  Apresentação de contrarrazões - Recurso ART&C

Mensagem: 
  Prezados,

Notificamos Vossa Senhoria para apresentar contrarrazões ao Recurso protocolado pela Art&C Comunicação
Integrada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 59, da Lei 13.303/2016.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

Rafael Varella Gomes da Costa
Diretor Vice Presidente
Matrícula 219.196-2

Anexos:
    Proposta_9895639_ART_amp_C___Caderno_1___Habilitacao.pdf
    Proposta_9895670_ART_amp_C___Caderno_2___Proposta_Tecnica.pdf
    Proposta_9895710_ART_amp_C___Caderno_3___Proposta_de_Precos.pdf
    Proposta_9895832_RAF___Caderno_1___Habilitacao.pdf
    Proposta_9896698_RAF___Caderno_2___Proposta_Tecnica.pdf
    Proposta_9896764_RAF___Caderno_3___Proposta_de_Precos.pdf
    Proposta_9904090_CRIOLA___Caderno_1___Habilitacao.pdf
    Proposta_9904096_CRIOLA___Caderno_2___Proposta_Tecnica.pdf
    Proposta_9904099_CRIOLA___Caderno_3___Proposta_de_Precos.pdf
    Video_9904222_Peca_de_Portfolio_1.mp4
    Video_9904232_Peca_de_Portfolio_2.mp4
    Anexo_9904237_Peca_de_Portfolio_3.jpg
    Anexo_9904260_Peca_de_Portfolio_4.jpg
    Anexo_9904265_Peca_de_Portfolio_5.png
    Video_9904316_01_Cinema.mp4
    Video_9904317_Video_2.mp4
    Despacho_9915015.html
    Anexo_9915900_avaliacao_edital__1_.pdf
    Despacho_9915927.html
    Ata_de_Reuniao_9924635.html
    Despacho_Decisorio_9937862.html
    Documento_9970827.html
    Publicacao_10019788_Termo_de_Credenciamento___DO_18_06_2021.pdf
    Publicacao_10020039_ATA_DE_REUNIAO__CHAMAMENTO_PUBLICO_PARA_CREDENCIAMENTO_N_00012021___DO_18_06_2021.pdf
    Despacho_10020104.html
    Recurso_10070499_Peticao_Art_amp_C_Comunicacao.pdf
    Documento_10070526_Documentos_Art_amp_C.pdf
    Oficio_10070641.html
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01/07/2021 Gmail - Prazo para contrarrazões.

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=287fd7d628&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1704018382473222975&simpl=msg-f%3A1704018… 1/1

Rafael Varella - EMPROTUR <emproturdvp@gmail.com>

Prazo para contrarrazões. 
Gabriela <gabriela@criolapropaganda.com.br> 30 de junho de 2021 15:41
Para: Rafael Varella - EMPROTUR <emproturdvp@gmail.com>, Simone Valeriano - Institucional
<dafemprotur@gmail.com>, Antonino Pio Cavalcanti Albuquerque <antoninopio@gmail.com>,
licitacao.emprotur@gmail.com

Boa tarde,

 

Segue em anexo contrarrazões da agência Criola Propaganda.

Uma cópia impressa foi entregue hoje na Emprotur também.

 

Confirmar recebimento.

 

 

 

Atenciosamente,

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ContraRazoes_Criola_Emprotur.pdf 
13407K
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

VICE PRESIDÊNCIA

 

 

DECISÃO

 

1. DO RELATÓRIO
Trata-se de análise das razões e contrarrazões de recurso administrativo

interpostos pelas empresas Art&C Comunicação Integrada Ltda e Criola Propaganda
Ltda em face do julgamento das propostas do Edital de Chamamento Público que
credenciará a Agência de Propaganda para execução da Campanha de Marketing
Turístico para a Retomada das atividades do setor que se encontravam paralisadas
em decorrência das medidas de isolamento social impostas pela necessidade conter a
disseminação e contágio da pandemia da COVID-19.

Inicialmente, insurge-se a Recorrente Art&C em face do julgamento, nos
seguintes pontos:

a) Capacidade de Atendimento: alega a recorrente que por ser a maior
agência do RN e com a maior quantidade de profissionais merece uma
nota maior do que a concorrente;
b)Erro material no cálculo da Nota da Recorrente Art&C, na qual, a
soma de sua nota é 58,83 – sendo a diferença entre ambas de 0,67;
c) Vícios na habilitação da Criola: O atestado de capacidade técnica
apresentado pela Criola foi de uma campanha de marketing executada
para uma Escola e a Agência não comprovou a vinculação dos
profissionais que irão prestar os serviços.

Destaca-se ainda que a Art&C questionou a cartela de clientes da Criola,
notadamente a Companhia Hipotecária Brasileira (CHB) e a existência de certificação
Google Partners.

Por sua vez, notificada a apresentar suas contrarrazões, a Recorrida
Criola rechaçou os argumentos trazidos à baila pela recorrente, notadamente que a
empresa comprovou o exigido no Edital quanto à capacidade de atendimento, bem
como, suas instalações, infraestrutura e recursos materiais também coadunam com
a nota que foi atribuída pela comissão de seleção.

Demonstrou que possuí a certificação Google Partners e que a
Companhia Hipotecária Brasileira (CHB) foi cliente da Agência por 12 (doze) anos,
desde 2009, até o primeiro semestre de 2021 quando encerrou suas atividades.

Com relação aos vícios na Habilitação, a recorrida, em suas
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contrarrazões,  chamou defendeu que a Administração Pública deve se pautar pelo
Princípio do Formalismo Moderado, “que prescreve a adoção de formas simples e
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados, promovendo, assim a prevalência do conteúdo sobre o
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados”[1] e da razoabilidade.

A Recorrida solicita que sejam realizadas diligências pela EMPROTUR para
que ela comprove o vínculo jurídico com os empregados que apresentou na sua
proposta, além de que, mesmo tendo apresentado um Atestado de Capacidade
Técnica referente a uma campanha de uma Escola, a Campanha é similar, juntando
trecho da impugnação apresentada pelo SINAPRO, nestes autos, e informou que,
acaso a EMPROTUR acate a inabilitação suscitada pela Recorrente, também deverá
inabilitá-la, uma vez que seu Atestado de Capacidade Técnica é “serviços diversos,
incluindo campanhas de marketing e promoção do turismo”.

Sem mais delongas, passamos ao mérito da questão.
2. DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre esclarecer que as Estatais têm regramento próprio
para licitações e contratos, notadamente a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016[2],
considerando que sua natureza jurídica é diferente da legislação tradicional de
contratações públicas uma vez que afasta as regras licitatórias para firmar contratos
que tenham relacionamento direto com seu objeto social.

É o que se vê do art. 28, § 3º, I, da Lei nº 13.303/2016, in verbis:
“Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às
empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia
e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e
ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem
integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre
tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as
hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.
§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas
da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:
I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas
mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente
relacionados com seus respectivos objetos sociais;”

Vale ressaltar que a própria legislação previu a obrigatoriedade da
empresa estatal criar e seguir regras próprias de contratação, adequando os
procedimentos da Lei supracitada à sua realidade e às suas necessidades por meio
de um Regulamento Interno[3] e este tem o condão de definir práticas e
procedimentos.

Cumpre destacar também que a Lei nº 13.303/2016 derrogou
parcialmente a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, uma vez que, em seu art. 28 –
supracitado com destaques – afirma que as contratações de serviços de publicidade
serão realizadas por meio da Lei nº 13.303/2016.

Antes de adentrar no mérito da questão propriamente dita, importante
descrever o procedimento para contratação da agência de propaganda que
executará as campanhas de marketing turístico, na forma do Regulamento Interno
de Licitações e Contratos da EMPROTUR[4].

O Regulamento Interno de Licitações e Contratos, em seu art 3º,
relaciona as atividades que a empresa exerce e relacionam diretamente com o seu
objeto social. No caso da contratação em tela, a previsão está inserida nos incisos I e
V, como se observa da transcrição abaixo:

“Art.  3º.  O  Objeto  Social  da  EMPROTUR  está  definido  no  Estatuto  Social  e
para  a  consecução  de  sua  Atividade-Fim  empreende  ações,  programas,
projetos  e  campanhas  que  tenham  como  objetivo  principal:
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I  -  a  promoção  e  o  apoio  à  comercialização  do  Rio  Grande  do 
Norte  como  destino turístico,  consolidando  e  aumentando  o 
número  de  turistas  no  Estado  e  dilatando o  seu  tempo  de
permanência;
II  -  implantar,  manter,  operar  fluxo  de  dados,  estudos  e  pesquisas 
turísticas  para subsidiar  a  tomada  de  decisões  tanto  para  direcionamento 
das  ações, programas,  projetos,  políticas  públicas  relacionados  ao  turismo, 
quanto  para tornar  mais  eficientes  os  investimentos  das  receitas  da 
empresa;
III  -  Diversificar,  desenvolver  e  promover  os  segmentos  e  nichos  do 
turismo  do Rio  Grande  do  Norte;
IV  -  Incrementar  a  malha  aérea  do  Rio  Grande  do  Norte  com  apoio  à 
captação  de voos  regulares  e  fretados;
V  -  Realizar  ações,  programas,  projetos  e  campanhas  de 
Promoção  e  Marketing Turístico;
VI  -  Explorar  direta  ou  indiretamente  bens  públicos  de  sua  propriedade  ou 
que estejam  cedidos  e/ou  administrados  pela  empresa,  onde  estão 
instalados  e funcionando  equipamentos  e  ativos  turísticos  do  Rio  Grande 
do  Norte,  podendo para  tanto,  firmar  parcerias  comerciais  com  fundamento 
na  oportunidade  de negócio,  na  forma  deste  regulamento,  ou  celebrar 
contratos  de  Concessões Comuns  e  Parcerias  Público-Privada,  na  forma  das 
Leis  Federais  nº  8.987/1995  e nº  11.079/2004;
VII  -  Realizar,  apoiar,  patrocinar  e  captar  eventos  que  gerem  fluxo  turístico 
para o  Rio  Grande  do  Norte; VIII  -  Apoiar  o  Trade  Turístico  do  Rio  Grande 
do  Norte  através  de  celebração  de parcerias  comerciais  ou  de  convênios, 
na  forma  deste  Regulamento.
IX  -  Outras  atividades  que  tenham  como  principal  objetivo  fomentar  e
desenvolver  o  fluxo  de  turistas  no  Rio  Grande  do  Norte  e  que  estejam  em
consonância  com  o  Estatuto  Social.
Parágrafo  único.  O  Turismo  é  a  principal  atividade  econômica  do  Estado, 
impactando nas  diversas  cadeias  produtivas  do  Rio  Grande  do  Norte  e 
principal  instrumento  para gerar  emprego  e  renda.” (Grifos nossos)

No art. 4º, § 1º[5] do mesmo regulamento há a previsão da
inaplicabilidade das regras da Lei nº 12.232/2010, considerando a previsão contida no
art. 28, da Lei nº 13.303/2016 e prevê que para a contratação direta de Agências de
Propaganda que executarão Campanhas de Marketing Turístico, em homenagem à
isonomia, deverá ser realizada seleção prévia por meio de Chamada Pública.

O procedimento prévio à Contratação Direta é o Credenciamento, na
qual, as Agências que foram credenciadas serão contratadas pela EMPROTUR,
diretamente, para execução de Campanhas de Marketing Turístico, devendo
obedecer a dinâmica de mercado.

Daí porque, pela natureza jurídica da EMPROTUR, a atividade que exerce
é de exploração econômica e concorrencial. Importante destacar que essa atividade
de concorrência é diretamente com os outros Estados brasileiros, especialmente
com os do Nordeste, pois se trata de uma cadeia que se retroalimenta – quanto mais
turista no RN, mais fomento ao comércio e aos serviços que são direta e
indiretamente ligados ao turismo, mais imposto e maior a arrecadação dos entes
públicos para investimento nas áreas prioritárias, bem como, mais emprego e renda,
fomentando diretamente a economia local e regional.

Como já dito, o procedimento foi previsto como forma de homenagear a
transparência, eficiência, isonomia e a impessoalidade, considerando que várias são
as Agências que prestam o mesmo serviço, mas, o procedimento deverá ser célere
para que não se perca o timming na hora de iniciar a Campanha.

Vale ressaltar que a flexibilização das regras de isolamento social
impostas pela COVID-19 já se iniciaram e estão caminhando lado a lado com a
vacinação, e a EMPROTUR tem que agir para que as ações de promoção e marketing
do destino sejam executadas paralelamente e que se demonstre ao turista que o RN
está pronto para recebe-lo.
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Traçadas as considerações acima, importante destacar alguns pontos
importantes ao deslinde do questionamento: De fato, o atestado de capacidade
técnica apresentado pela Criola não é de contratos de campanha de marketing
turístico, como também o das outras duas concorrentes não são exclusivos de
campanhas de marketing turístico, ponto que deve ser observado. Nesse caso, deve
ser aplicada a razoabilidade e aceitar ambos atestados, conforme bem apontado pela
SINAPRO na impugnação ao primeiro edital publicado pela EMPROTUR.

Seguindo, verifica-se que a Criola não apresentou os documentos
referente à vinculação dos funcionários à Agência, na forma do item 5.3.d do Edital,
assistindo razão à Art&C Comunicação Integrada.

Ocorre que, mesmo havendo a possibilidade de realização de diligências,
estas não admitem a apresentação de novos documentos, apenas o esclarecimento
de documentos já apresentados em atenção ao princípio da vinculação ao Edital.[6]

O TCU já seguiu direcionamento restritivo em torno da inclusão de novos
documentos:

“[Voto]
9. Como afirma a Selog em sua mais recente instrução, de fato, os participantes
tinham a obrigação de apresentar justificativas nos casos em que fosse superior
a 10% a diferença entre o total dos compromissos por eles assumidos (IN
SLTI/MP 2/2008, art. 19, inciso XXIV, alínea “d”, item 2, acima transcrito) e sua
receita bruta constante da DRE. Portanto, tendo em vista que, na situação em
análise, a representante se enquadrou na hipótese do item 4.2.1.3, o elemento
faltante na proposta já deveria estar presente quando da sua
apresentação em momento oportuno, de acordo com o já aludido art. 43, §
3º, da Lei 8.666/1993. É interessante anotar que essa obrigatoriedade independe
da natureza do documento. Mesmo sendo este de caráter explicativo, sua
inclusão era mandatória.
10. Assim, haja vista que as aludidas justificativas deveriam
necessariamente acompanhar a proposta, agiu corretamente o banco
ao inabilitar a representante, sendo adequado, por consequência, revogar a
cautelar adotada e, no mérito, considerar improcedente a representação.”
(Acórdão nº 1783/2017 – Plenário – destacamos)
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Extraordinária do Plenário, com fundamento nos artigos 235 e 237, do Regimento
Interno/TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar a presente representação parcialmente procedente;
9.2. confirmar a medida cautelar concedida em 10/7/2019 (peça 208) e
determinar ao Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, com fundamento
no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que:
(…)
9.2.1.1. a inclusão pela empresa Fox Produções Ltda., em momento
posterior ao do envio da proposta e da documentação de habilitação,
do atestado de capacidade técnica emitido pela empresa Mais
Soluções Gráficas contrariou os artigos 43, §3º, da Lei 8.666/1993, e
4º, inciso XVI, da Lei 10.520/2002, bem como o item 8.22, do edital do
pregão 47/2018;” (Acórdão nº 3141/2019 – Plenário – Destacamos.)

3. CONCLUSÃO  
Em face ao exposto, resta prejudicada a análise dos demais itens

discutidos, considerando que se impõe inabilitação da Criola Propaganda Ltda.
Acolho o recurso apresentado pela ART&C, e inabilito a Criola Propaganda

Ltda, determinando o credenciamento da recorrente.
Determino, ainda, que após o Credenciamento, a Gerência Administrativa

desta empresa tome as providências cabíveis para elaborar, em processo vinculado,
Contrato com a Agência ART&C Comunicação Integrada.

Cumpra-se.
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Natal, 13 de julho de 2021.
 
 

(assinado eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente
Matrícula 219.196-2

 

[1] TCU, Acórdão 357/2015-Plenário
[2] Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
[3] Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão
publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e
contratos, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a:  I -
glossário de expressões técnicas; II - cadastro de fornecedores; III - minutas-padrão
de editais e contratos; IV - procedimentos de licitação e contratação direta; V
- tramitação de recursos; VI - formalização de contratos; VII - gestão e fiscalização
de contratos; VIII - aplicação de penalidades; IX - recebimento do objeto do contrato.
(grifos nossos)
[4] Regulamento Interno de Licitações e Contratos/EMPROTUR -
http://www.emprotur.setur.rn.gov.br/.pages/leis-decretos-regulamentacoes.php
[5] Art.  4º.  A  comercialização  de  produtos,  prestação  de  serviços  ou execução 
de  obras,  de  forma  direta  especificamente  relacionados  com  seu respectivo 
objeto  social  e  as  contratações  que  envolvem  oportunidades de  negócios 
deverão  ser  contratados  diretamente  e  devem  observar  as regras 
de  Direito  Privado  e  as  condições  dinâmicas  de  mercado,  utilizando-se 
o  procedimento  previsto  neste  Regulamento,  nos  termos  do  art.  28,  § 3º,  I  e 
II,  da  Lei  Federal  nº  13.303/2016. §  1º  As  contratações  cujo  objeto  são 
ações,  programas,  projetos  ou  campanhas  de promoção  e  marketing  turístico 
poderão  ser  executadas  por  Agências  de  Publicidade e  Propaganda  que  serão 
contratadas  através  do  procedimento  previsto  neste Regulamento, 
afastando-se  as  regras  da  Lei  Federal  nº  12.232/2010,  na  forma  do
art.  28,  caput,  da  Lei Federal  nº  13.303/2016. (Grifos nossos).
[6] Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas
e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais
vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações
em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os
princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento
nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de
competitividade e do julgamento objetivo.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA
COSTA, Diretor Vice-Presidente, em 13/07/2021, às 15:31, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de
30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 10333127 e o código CRC 5663E8BB.
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