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Despacho 
 

Trata-se de representação sobre a ocorrência de possíveis irregularidades no 
decorrer da concorrência 1/2022, tipo técnica e preço, sob a responsabilidade das 
administrações regionais no estado do Rio de Janeiro do Serviço Social do Comércio 
(Sesc/RJ) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/RJ), com valor 
estimado de R$ 46 milhões, cujo objeto é a contratação de agência de publicidade e 
propaganda1. 
2. As irregularidades apontadas pela representante Nova/SB Comunicação S.A. 
foram assim sintetizadas pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas 
(Selog)2: 

“a) na terceira [segunda] sessão pública do certame, foram violados os deveres de 
publicidade e transparência nos atos procedimentais, em razão da realização do 
somatório de notas em sala reservada após a identificação das propostas apócrifas, 
conforme mesmo anotada na ata pertinente ‘consignado em Ata o pedido da licitante 
Nova SB: Obs.: A planilha elaborada c/ membros da CME em outra sala’ (peça 1, p. 
6 e 209); 

a.1) na referida sessão, em 28/7/2022, após a divulgação das notas do Invólucro 3 
(referentes à capacidade de atendimento, cases e repertório das licitantes), foi 
realizado cotejamento dos Invólucros 1 e 2 (vias identificada e não identificada), 
restando identificadas após o cotejamento as propostas técnicas das três agências 
concorrentes, Binder (agência A), Mene & Portella (agência B) e Nova/SB (agência 
C); 

a.2) nas licitações para contratação de agência publicitária, o julgamento pela 
Subcomissão Técnica é realizado sobre a via não identificada da proposta técnica, 
para que o julgamento seja objetivo e isento; 

 
1 Peça 4. 
2 Peça 37. 
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a.3) conforme registrado em ata, após a identificação de cada uma das propostas 
técnicas apócrifas das agências, os membros se retiraram da sala em que estavam as 
licitantes para elaborar planilha de pontuação em área reservada, sem divulgar 
qualquer pontuação e sequer realizar a abertura das atas de julgamento das propostas 
técnicas em público; 

a.4) questionados sobre essa quebra de rito e transparência, os membros da comissão 
alegaram a necessidade de somar as notas em um computador, uma vez que a sala 
não tinha o equipamento, nada obstante imagem do mesmo dia e local em que ocorria 
a sessão pública (peça 1, p. 7) demonstra a disponibilidade de um computador 
[notebook] com cabo de rede (fio azul com conector em cima do aparelho); 

a.5) fugindo ao padrão de transparência que empregou nas sessões seguintes, a 
Comissão Permanente de Licitação sequer realizou registro audiovisual da terceira 
[segunda] sessão, sendo os fatos descritos registrados em ata somente após 
insistência da ora representante; 

a.6) restam evidenciadas graves e insanáveis nulidades no certame: ‘os membros 
retiraram o sigilo das propostas de cada uma das três propostas, sem a devida 
abertura pública das atas de julgamento das Propostas Técnicas e a necessária 
divulgação das pontuações’ (p. 6-7, grifos originais retirados); 

a.7) além de contrariar os princípios basilares da licitação, a identificação das 
propostas apócrifas com realização de somatória das pontuações em sala reservada 
e distante dos representantes dos licitantes, sem qualquer transparência e 
publicidade, abre margem para ocorrência de fraude (a exemplo da possibilidade de 
planilhas com pontuações distintas a serem selecionadas reservadamente após a 
identificação da autoria), que deve ser evitada justamente pela publicidade dos atos 
de abertura dos envelopes e somatória das pontuações; 

a.8) o item 18.3 do edital detalha as etapas do rito a ser seguido (peça 4, p. 33): 

Segunda Sessão 

18.3 Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros nº 1 e 
nº 3), respectivas planilhas de julgamento e demais documentos elaborados pela 
Subcomissão Técnica, a Comissão Especial Mista de Licitação convocará as 
licitantes, na forma do item 20 deste Edital, para participar da segunda sessão 
pública, com a seguinte pauta básica:  

a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na 
lista de presença;  

b) Abrir os Invólucros nº 2;  

c) Cotejar as vias não identificadas (Invólucro nº 1) com as vias identificadas 
(Invólucro nº 2) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua 
autoria;  

d) Elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada 
Proposta Técnica;  

e) Proclamar o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica;  

f) Executar o sorteio previsto no subitem 11.6, se for o caso;  

g) informar que o resultado do julgamento geral das Propostas Técnicas será 
publicado na forma do item 20, com a indicação dos proponentes classificados e dos 
desclassificados, em ordem decrescente de pontuação, abrindo-se prazo para 
interposição de recurso, conforme disposto no item 21. 

a.9) há doutrina clara quanto à vedação de reunião fechada ou sigilosa nos certames 
sobre serviços de publicidade, podendo implicar na responsabilização dos 
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envolvidos (Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Contratos de Publicidade da 
Administração. Lei 12.232/2010. 2020, p. 336): 

6.1. A vedação à reunião fechada ou sigilosa  

Os procedimentos pertinentes à conclusão do julgamento das propostas técnicas 
deverão ser realizados em sessão aberta ao público em geral. A violação a essa 
exigência de publicidade acarreta a nulidade do procedimento, além de implicar a 
responsabilização dos membros da comissão. 

a.10) em resposta ao recurso administrativo interposto pelo ora representante, foi 
alegado não haver prova de fraude: ‘a recorrente não traz qualquer prova 
minimamente concreta de sua efetiva ocorrência, limitando-se ao campo das 
insinuações desprovidas de qualquer lastro probatório. (...) ‘alegar e não provar é 
quase não alegar’’ (peça 1, p. 107); 

a.11) a quebra da publicidade e transparência nos atos licitatórios configura por si só 
nulidade, conforme excertos de jurisprudência do TCU e do Supremo Tribunal 
Federal (STF) abaixo transcritos [sem grifos do representante]: 

Sumário do Acórdão 945/2009-TCU-Plenário, relator ministro Augusto Nardes 

1. Nos termos do art. 43, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a abertura dos envelopes 
contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em 
ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada 
pelos licitantes presentes e pela Comissão. 2. A quebra de princípio considerado 
fundamental à garantia de transparência e lisura do certame, dando azo à ocorrência 
de fraude, impõe a sua anulação, ainda, que a fraude não esteja cabalmente 
comprovada nos autos. 

Mandado de Segurança 28027-DF/STF, relator ministro Celso de Mello 

Vê-se, daí, que prevalece, em tema de procedimento licitatório, a exigência de 
publicidade, estabelecendo, a lei, em observância ao que determina a própria 
Constituição, que ‘A licitação (...) será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos (...) da publicidade (...)’ (Lei nº 8.666/1993, art. 3º, 
‘caput’).’ É por tal razão que eminentes doutrinadores acentuam, com particular 
ênfase, que o desprezo à cláusula constitucional da publicidade pode gerar a 
invalidação do procedimento licitatório, especialmente se tratar de fases cruciais, 
como a abertura dos envelopes, seja daqueles que contém a documentação para 
habilitação dos licitantes, seja dos que encerram as propostas por estes oferecidas. 

b) até 29/8/2022, conforme ata notarial à peça 1, p. 210-222, as entidades licitantes 
não haviam dado a publicidade devida aos atos do certame, notadamente a ata de 3ª 
[2ª] sessão (de 28/7/2022), o recurso administrativo da Nova/SB (de 5/8/2022) e as 
respectivas contrarrazões e decisão, sendo que o portal 
https://transparencia.senac.br/#/rj/licitacoes apresenta como último documento 
publicado um datado de 17/5/2022, o que importa nova afronta aos princípios da 
publicidade e transparência e ao Acórdão 699/2016-TCU-Plenário, relator Ministro 
Weder de Oliveira (sobre o dever de as entidades do Sistema S divulgarem dados 
sobre as suas licitações nos respectivos sítios eletrônicos); 

c) há histórico de nulidades e cancelamentos de licitações para contratação de 
serviços de publicidade no Sesc/RJ e Senac/RJ, em certames de 2015, 2018 e 2019 
(peça 1, p. 15-18); e 

d) diante da probabilidade do bom direito (nulidades apontadas registradas em 
documentos públicos, a ata de 3ª [2ª] sessão e ata notarial, demostrada a violação aos 
deveres e princípios da publicidade e da transparência) do perigo da demora 
(realizada a 4ª sessão pública em 8/9/2022, para abertura e julgamento das propostas 
de preços e declaração das vencedoras, findo o prazo recursal em 15/9/2022 e alto 
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valor estimado da contratação, R$ 46 milhões/ano) e da ausência do perigo da 
demora reverso (revogação da cautelar que vier a ser expedida faz retornar a situação 
jurídica), solicita suspensão imediata da Concorrência 1/2022 e, no mérito, 
provimento integral da representação.” 

3. No momento processual anterior, conheci da representação, por estarem 
presentes os requisitos de admissibilidade, e autorizei a realização de oitivas prévias e de 
diligência, conforme proposto pela unidade instrutiva: 

“20.2. realizar a oitiva prévia das Administrações Regionais do Sesc e do Senac no 
Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ e Senac/RJ), com fulcro no art. 276, § 2º, do 
Regimento Interno deste Tribunal para que, no prazo de cinco dias úteis, se 
pronunciem, referente ao objeto da Concorrência 1/2022, acerca da existência dos 
pressupostos da medida cautelar pleiteada e acerca dos indícios de irregularidade 
indicados nesta instrução, em especial quanto aos seguintes pontos: 

a)  saída provisória de membros da Comissão Especial Mista de Licitação (CEML) 
da sessão pública, antes da divulgação das notas das licitantes no quesito Plano de 
Comunicação Publicitária (PCP), com o fito de proceder à somatória das notas das 
propostas técnicas das licitantes, descumprindo os princípios da transparência e da 
publicidade, os arts. 2º e 3º dos Regulamentos de Licitações e Contratos (RLC) do 
Sesc e do Senac e os itens 18.3 e 28.5 do edital; 

b)  falta de informações nos sítios eletrônicos das entidades sobre o referido certame, 
descumprindo os art. 6º, I, 8º, §§ 1º, e 2º, da Lei de Acesso à Informação (Lei 
12.527/2011) c/c o art. 64-A do Decreto 7.724/2012, que regulamenta a mencionada 
lei;” 

4. Neste momento processual, examinam-se os resultados das medidas 
determinadas. 

II 

5. Quanto à saída provisória de membros da Comissão Especial Mista de 
Licitação (CEML) da sessão pública, antes da divulgação da pontuação das licitantes no 
quesito Plano de Comunicação Publicitária, com o fito de proceder à somatória das notas 
das propostas técnicas das licitantes, descumprindo os princípios da transparência e da 
publicidade, os arts. 2º e 3º dos Regulamentos de Licitações e Contratos do Sesc e do 
Senac e os itens 18.3 e 28.5 do edital, a Selog assim examinou: 

“15.1. Observa-se que a retirada, mesmo que temporária, de membros da CEML da 
sessão pública, adentrando outro ambiente para elaborar e imprimir a planilha de 
pontuação geral das licitantes, descumpre o caráter público da sessão previsto 
também em lei aplicável à administração pública, conforme se depreende do inc. VII 
do § 4º do art. 11 da Lei 12.232/2010: 

§ 4º O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao seguinte 
procedimento:  

(...) 

VII - realização de sessão pública para apuração do resultado geral das propostas 
técnicas, com os seguintes procedimentos:  

a) abertura dos invólucros com a via identificada do plano de comunicação 
publicitária;  

b) cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do plano de comunicação 
publicitária, para identificação de sua autoria;  
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c) elaboração de planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos 
de cada proposta técnica;  

d) proclamação do resultado do julgamento geral da proposta técnica, registrando-se 
em ata as propostas desclassificadas e a ordem de classificação;  

15.2. Embora a lei supracitada não se dirigida às entidades do sistema S, o edital do 
certame em questão traz procedimentos similares previstos para a segunda sessão 
pública (peça 4, p. 33), conforme transcrito abaixo, de forma a se depreender também 
o caráter eminentemente público dos procedimentos em questão no certame em 
referência, analogamente ao que prevê o dispositivo legal acima transcrito: 

18.3 Após receber as atas de julgamento das Propostas Técnicas (Invólucros nº 1 e 
nº 3), respectivas planilhas de julgamento e demais documentos elaborados pela 
Subcomissão Técnica, a Comissão Especial Mista de Licitação convocará as 
licitantes, na forma do item 20 deste Edital, para participar da segunda sessão 
pública, com a seguinte pauta básica:  

a) Identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na 
lista de presença;  

b) Abrir os Invólucros nº 2;  

c) Cotejar as vias não identificadas (Invólucro nº 1) com as vias identificadas 
(Invólucro nº 2) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua 
autoria;  

d) Elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada 
Proposta Técnica;  

e) Proclamar o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; 

(...)” (grifei) 

6. No tocante à falta de informações nos sítios eletrônicos das entidades sobre o 
referido certame, descumprindo o disposto nos art. 6º, I, e 8º, §§ 1º e 2º, da Lei de Acesso 
à Informação (Lei 12.527/2011) c/c o art. 64-A do Decreto 7.724/2012, a unidade 
instrutiva examinou nos seguintes termos: 

“20. De todo modo, a não complementação e não atualização dos pertinentes dados 
licitatórios e contratuais nos portais das entidades na internet, em prejuízo ao 
controle social, mesmo após o fato ser questionado em sede de oitiva prévia, denota 
negligência com o cumprimento do dever de publicidade e transparência (a par do 
disposto no Acórdão 699/2016-TCU-Plenáro, referenciado à letra ‘b’ do item 1 desta 
instrução), a se somar aos demais indícios de falta de transparência e publicidade dos 
atos do certame em tela, corroborando a proposição de construção participativa 
aventada no item 15 acima, a qual deve incluir essa questão.” (grifei) 

7. Concluiu sua análise da seguinte maneira: 
“34. Os pontos de oitiva não foram devidamente esclarecidos pelas entidades 
contratantes, ao revés, suas alegações (itens 10-15.1 e 16-20 retro) e as da empresa 
Binder (itens 25-27 retro) não afastaram as duas irregularidades em questão:  

a) retirada de membros da comissão da sala da sessão pública, antes da divulgação 
das notas do Invólucro 1, para proceder à somatória dos pontos das licitantes, 
efetuado a divulgação somente após o retorno, desatendendo os princípios da 
transparência e da publicidade, arts. 10 e 11, § 4º, VII, da Lei 12.232/2010, arts. 2º e 
3º dos Regulamentos de Licitações e Contratos do Sesc e do Senac e itens 18.3 e 
28.5 do edital; e  

b) falta de transparência dos atos do certame no portal das entidades na internet, 
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descumprindo o dever de transparência e publicidade e o disposto no Acórdão 
699/2016-TCU-Plenário. 

35.  Feitas essas considerações, propõe-se indeferir o pedido de medida cautelar, uma 
vez ausente o pressuposto do perigo da demora, essencial para sua concessão, e por 
restar caracterizado o perigo da demora reverso (item 5 retro). 

36. Além disso, diante do exposto, os elementos constantes dos autos suscitam a 
construção participativa das entidades com o fim de se manifestarem sobre eventual 
determinação desta Corte para que procedam à anulação do certame viciado e 
consequentemente do contrato dele decorrente ou, excepcionalmente, determinação 
para que não prorroguem o referido contrato. Diligência conexa também deve ser 
realizada. 

37.  Por fim, cabe ouvir os responsáveis sobre a consumação do certame com a 
assinatura do contrato dele decorrente, ignorando alertas dos quais a entidade 
contratante teve ciência prévia, conforme tratado no item 33 supra, e ouvir os 
responsáveis pela quebra do caráter público da terceira sessão do certame, conforme 
item 33.1 retro. Tais audiências constam do apêndice ‘matriz de responsabilização’”. 

8. A secretaria expediu, por fim, a seguinte proposta de encaminhamento: 
“38. Em virtude do exposto, propõe-se: 

38.1. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo 
representante; 

38.2. considerando a possibilidade de construção participativa das deliberações deste 
Tribunal, nos termos do art. 14 da Resolução - TCU 315/2020, bem como o previsto 
nas Normas de Auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria - TCU 280/2010, referente 
aos comentários dos gestores (no que se aplica a representações e denúncias): 

a) solicitar às Administrações Regionais do Sesc e do Senac no Estado do Rio de 
Janeiro (Sesc/RJ e Senac/RJ), no que se refere à Concorrência 1/2022, caso queiram, 
no prazo de quinze dias: 

a.1) a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas pelo 
Sesc/RJ e Senac/RJ para prevenir/corrigir os indícios de irregularidades detectados 
(elaboração e impressão da planilha de totalização dos pontos das licitantes fora da 
sala em que se dava a terceira sessão pública e incompletude de informações nos 
sítios eletrônicos das entidades sobre o certame) ou remover seus efeitos; 

a.2) na hipótese de serem consideradas insuficientes, pelo TCU, as alternativas 
apresentadas pelas unidades jurisdicionadas, a manifestação quanto aos possíveis 
impactos de: i) anulação do certame, caso ainda incipiente a programação de serviços 
pelo contrato dele decorrente; ou ii) excepcionalmente, não-prorrogação do referido 
contrato, após encerrada sua vigência inicial de doze meses; 

b) alertar o Sesc/RJ e o Senac/RJ, com relação à construção participativa de 
deliberações, de que: 

b.1) a sua manifestação quanto às alternativas para corrigir os indícios de 
irregularidades verificados e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem 
adotadas pelo TCU será avaliada na proposição de mérito, mas não vincula as 
decisões desta Corte de Contas, notadamente quando os riscos decorrentes de sua 
adoção e/ou da manutenção de situação irregular não se coadunarem com o interesse 
público que se pretende tutelar; 

b.2) a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento 
processual, podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito, caso haja elementos 
suficientes que caracterizem afronta às normas legais e/ou possibilidade de 
ocorrência de prejuízos à Administração; e 
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b.3) a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção; 

38.3. realizar a audiência dos Srs. Antônio Florêncio de Queiroz Júnior (CPF 
504.456.507-53) e Sérgio Arthur Ribeiro da Silva (CPF 465.808.247-00), 
respectivamente Presidente do Conselho Regional e Diretor Regional do Senac/RJ, 
signatários do contrato decorrente do certame ora questionado (Concorrência 
1/2022), com fulcro no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do 
Regimento Interno/TCU, para apresentar, no prazo de quinze dias, razões de 
justificativa acerca da seguinte irregularidade: 

a) Conduta/Irregularidade: assinatura, representando a entidade contratante, do 
contrato decorrente da Concorrência 1/2022, em 7/10/2022, mesmo após a entidade 
ficar ciente, em 4/10/2022, dos alertas quanto à possível expedição de cautelar pelo 
TCU para suspender o certame e quanto à sujeição dos responsáveis pelo 
prosseguimento/consumação do certame a sanções legais, objeto da oitiva prévia 
realizada, caso fossem confirmadas pelo TCU a ocorrência de grave(s) 
irregularidade(s) na condução dessa licitação; 

Normas infringidas: princípios da prudência e da segurança jurídica; e alerta 
pertinente do Ministro Relator (Despacho à peça 10, p. 6, comunicado ao Sesc/RJ e 
ao Senac/RJ, conforme consta às peças 12-17); 

38.4. realizar a audiência dos Srs. Michel Fonseca Alexandre (CPF 094.630.367-33) 
e Rogéria da Silva Savelli Guimarães (CPF 771.157.247-68), membros da Comissão 
de Licitação na Concorrência 1/2022 do Senac/RJ, com fulcro no art. 250, inciso IV, 
c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para apresentar, no prazo 
de quinze dias, razões de justificativa acerca da seguinte irregularidade: 

a) Conduta/Irregularidade: Elaboração e impressão da planilha de pontuação das 
propostas técnicas fora da sala em que se realizava a sessão pública de 28/7/2022 do 
referido certame licitatório, quebrando o caráter público dessa sessão, especialmente 
no procedimento de elaboração da ‘planilha geral com as pontuações atribuídas a 
cada quesito de cada Proposta Técnica’, previsto na alínea ‘c’ do item 18.3 do edital; 

Normas infringidas: princípios da transparência, da publicidade e da segurança 
jurídica, os arts. 2º e 3º dos Regulamentos de Licitações e Contratos (RLC) do Sesc 
e do Senac e os itens 18.3 e 28.5 do edital; 

38.5. diligenciar o Senac/RJ e o Sesc/RJ, com fundamento nos artigos 157 e 187 do 
Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, encaminhem cópia dos 
seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 

a) situação atual do contrato decorrente da Concorrência 1/2022, informando 
inclusive os serviços já demandados, executados e pagos; e 

b) demais informações que julgar necessárias; 

38.6. encaminhar cópia da presente instrução ao Sesc/RJ e Senac/RJ, para eventual 
subsídio à construção participativa ora proposta; e aos responsáveis indicados nos 
itens 38.3 e 38.4 retro, para eventual subsídio às respectivas audiências; e 

38.7. comunicar ao representante a decisão que vier a ser prolatada.” 

III 

9. Conforme visto na instrução, os pontos da oitiva não foram devidamente 
esclarecidos pelo Sesc/RJ e pelo Senac/RJ, tampouco pela empresa Binder Comunicação 
Ltda., vencedora da concorrência 1/2022, não sendo possível afastar as suspeitas de 
irregularidades sob exame, que tratam essencialmente do descumprimento dos critérios 
de transparência e de publicidade na contratação de agência de publicidade. 
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10. Especificamente, teria havido descumprimento dos arts. 2º e 3º dos 
regulamentos de licitações e contratos do Sesc e do Senac porque, na segunda sessão 
pública do certame, a realização do somatório de notas teria ocorrido em sala reservada, 
após a identificação das propostas apócrifas, elidindo o princípio da igualdade entre os 
licitantes. 
11. Por ocasião do despacho que proferi em 28/9/2022, determinando a realização 
da oitiva das entidades e da agência Binder, bem como das diligências necessárias, em 
face dos indícios de irregularidades, encontrava-se o certame em fase recursal. Tanto o 
Sesc/RJ quanto o Senac/RJ registraram ciência dos ofícios de oitiva em 4/10/20223. 
12. Em 7/10/20224, antes, portanto, da apresentação da resposta a este Tribunal e 
antes que esta Corte pudesse se pronunciar sobre as irregularidades sob exame, foi 
firmado o contrato com a empresa Binder, derivado da mencionada concorrência. 
13. Ressalte-se que o Sesc/RJ e o Senac/RJ optaram por dar seguimento à 
homologação final da concorrência 1/2022 mesmo sendo de conhecimento que o certame 
estava sendo questionado e sob a análise deste Tribunal em oitiva prévia, passível de ser 
suspenso. 
14. Portanto, diante da análise empreendida e tendo em vista que as respostas 
apresentadas não lograram afastar os indícios de irregularidade, acolho a proposta de 
encaminhamento alvitrada pela Selog. 
 

Brasília, 1 de dezembro de 2022 
 

(Assinado eletronicamente) 

Weder de Oliveira 
Relator 

 

 
3 Peças 16 e 17. 
4 Peça 19, p. 52. 
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