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INSTRUÇÃO DE ANÁLISE DE OITIVA PRÉVIA 

A. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

TC 020.529/2022-8 Indeferir cautelar, realizar audiências, diligência e construção 
participativa  

UNIDADES JURISDICIONADAS (UJ) UASG 
Administrações Regionais do Sesc e do Senac no Estado do Rio de Janeiro Não se aplica 

REPRESENTANTE CNPJ PROCURAÇÃO 
Nova/SB Comunicação S.A. 57.118.929/0001-37 Peça 3 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
Serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de publicidade e propaganda (peça 4, 
p. 1) 

PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CONTRATAÇÃO   MODALIDADE   NÚMERO DO CERTAME 
Não se aplica Concorrência 1/2022 
MODO DE DISPUTA TIPO 
Não se aplica Técnica e preço 

VIGÊNCIA VALOR CONTRATADO 
12 meses, prorrogáveis até 60 meses (peça 4, p. 75) R$ 20.000.000,00 (peça 19, p. 21) 

LEGISLAÇÃO QUE REGE O CERTAME 
Regulamento próprio (Sistema S) 

FASE DO CERTAME 
O certame encontra-se concluso, tendo ocorrido a contratação da licitante declarada vencedora 
(Binder Comunicação Ltda.), em 7/10/2022 (peça 19, p. 9-50). 

B. HISTÓRICO 

1. O representante alegou, em suma, a ocorrência dos seguintes fatos que indicariam vícios 
na condução do certame (peça 1):  
 a) na terceira 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 
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julgamento seja objetivo e isento; 
 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 sessão, sendo os 
fatos descritos registrados em ata somente após insistência da ora representante; 
 a.6) restavam 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, abria margem para 
ocorrência de fraude (a exemplo da possibilidade de planilhas com pontuações distintas a serem 
selecionadas reservadamente após a identificação da autoria), que devia ser evitada justamente pela 
publicidade dos atos de abertura dos envelopes e somatória das pontuações; 
 a.8) o item 18.3 do edital detalhava 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) havia doutrina clara quanto à vedação de reunião fechada ou sigilosa nos certames 
sobre serviços de publicidade, podendo implicar na responsabilização dos envolvidos (Justen Filho, 
Marçal. Comentários à Lei de Contratos de Publicidade da Administração. Lei 12.232/2010. 2020, 
p. 336): 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 72338821.
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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 configurava 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 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 apresentava como último 
documento publicado um datado de 17/5/2022, o que importava 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) havia 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 p. 226-233); e 
 d) diante da probabilidade do bom direito (nulidades apontadas registradas em 
documentos públicos, a ata de 3ª 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 valor estimado da contratação, R$ 46 milhões/ano) e da ausência 
do perigo da demora reverso (revogação da cautelar que vier a ser expedida faria retornar a situação 
jurídica), solicitou suspensão imediata da Concorrência 1/2022 e, no mérito, a anulação da 
Concorrência 1/2022. 
1.1. Preliminarmente, destaca-se que a terceira sessão pública, referenciada pelo 
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representante, teve a pauta correspondente à segunda sessão pública prevista no edital (sumário da 
pauta das sessões previstas no edital encontra-se no Quadro 1 adiante; comentário similar na 
observação *3 do Quadro 2). 
2. Em instrução inicial (peça 7), foram verificadas a existência da plausibilidade jurídica e 
do perigo da demora e a falta de elementos sobre o perigo da demora reverso, quando foi proposta a 
oitiva prévia das entidades Sesc/RJ e Senac/RJ e da licitante vencedora e a realização de diligência 
às citadas entidades contratantes. O relator do feito despachou (peça 10) de forma concordante com 
a Selog. 
3. Promovidas as oitivas prévias e diligência quanto às alegações do representante e 
demais questões levantadas por esta Unidade Técnica, passa-se a analisar as respostas apresentadas, 
ponto a ponto, conforme transcrição e contextualização no tópico “E” adiante.  

C. HISTÓRICO DE COMUNICAÇÕES 

DESPACHO DO 
RELATOR Peça 10 27/9/2022 

OFÍCIOS ENCAMINHADOS PELO TCU 

Às entidades Sesc/RJ e 
Senac/RJ 

Ofícios 51461, 51462, 51464 e 51465-TCU/Seproc, de 28/9/2022 (peças 
12/15) 

À sociedade 
empresarial Binder 
Comunicação Ltda. 

Ofício 51463-TCU/Seproc, de 28/9/2022 (peça 18) 

D. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RESPOSTA À OITIVA 

PELAS UNIDADES JURISDICIONADAS 

Expediente s/n, de 11/10/2022 (peça 19, p. 1-8) e anexos (peça 19, p. 9-76) e expediente s/n, de 
24/10/2022 (peça 32, p. 1-9) e anexos (peça 32, p. 10-14) 

PELA SOCIEDADE EMPRESARIAL 

Expediente s/n, de 19/10/2022 (peça 30) 

E. MEDIDA CAUTELAR – AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

PERIGO DA DEMORA 

Há decisão judicial ou administrativa, sem especificação de prazo, para 
suspender o andamento do processo licitatório ou a contratação? 

Não 

No caso de contratações não 
decorrentes de Registro de Preços: 

O contrato decorrente do certame 
já foi assinado? 

Sim 

Análise: 

4. Está afastado o pressuposto do perigo da demora uma vez que o contrato decorrente do 
certame já foi firmado. 

PERIGO DA DEMORA REVERSO 

O serviço/bem é essencial ao funcionamento das atividades da Unidade 
Jurisdicionada 

Sim 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 72338821.
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A Unidade Jurisdicionada entidade está coberta contratualmente pelo serviço 
com razoável vigência (há a possibilidade de voltar a fase ou refazer o certame, 
a depender da consequência da concessão de cautelar no caso concreto) ou 
admite prorrogação excepcional? 

Não se aplica 

Caso haja a possibilidade de manutenção do contrato com a atual prestadora dos 
serviços, as condições dessa contratação seriam melhores (menor preço e 
atendimento satisfatório) que o que se está em vias de contratar? 

Não se aplica 

Análise: 

5. Os serviços são essenciais à divulgação das atividades fim das entidades. Nesse sentido, 
mostra-se configurado o pressuposto do perigo da demora reverso, em razão de eventual suspensão 
do contrato decorrente do certame em tela prejudicar a execução dos serviços publicitários 
planejados e possivelmente iniciados, podendo trazer considerável impacto nas atividades fim das 
entidades, que dependem amplamente de sua divulgação à sociedade. 

PLAUSIBILIDADE JURÍDICA 

A Unidade Jurisdicionada está sujeita aos normativos supostamente infringidos? Sim 
Há plausibilidade nas alegações do representante ou nas verificações realizadas 
pela Unidade Técnica? 

Sim 

Há indício de sobrepreço ou superfaturamento? Não 
Há grave risco de lesão ao erário, inexecução ou execução insatisfatória do 
objeto? 

Não 

Análise quanto à plausibilidade jurídica e quanto à necessidade de adoção de medida cautelar: 
Item “a” da oitiva prévia: 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 
Fundamento legal ou jurisprudencial: princípios da transparência e da publicidade, arts. 2º e 3º dos 
Regulamentos de Licitações e Contratos do Sesc e do Senac, itens 18.3 e 28.5 do edital e, por 
analogia, inc. VII do § 4º do art. 11 da Lei 12.232/2010 
Manifestação da Unidade Jurisdicionada sobre os indícios de irregularidades: (peça 19, p. 3-5) 
 a) para comprovar o alegado, o representante utiliza-se do que foi consignado na ata de 
forma manuscrita pela presidente da Comissão de Licitação (CMEL), mas a única informação 
atestada na citada ata é a de que a planilha geral com as pontuações foi elaborada em outra sala, 
sendo inverídica a alegação de que (todos) os membros da comissão se retiraram da sala para 
elaborar a planilha em área reservada; 
 b) o único membro que saiu foi o Sr. Michel Fonseca Alexandre apenas após divulgar 
as notas a todos os licitantes presentes, sua saída da sala ocorreu tão-somente para imprimir o 
documento, tendo em vista que não havia impressora na sala; depois de alguns minutos, a membra 
Rogéria da Silva Savelli Guimarães se retirou rapidamente para ir ao sanitário; 
 c) aliás, na foto colacionada pela própria Nova SB constata-se que os cadernos com as 
propostas técnicas das licitantes, bem como o do julgamento da subcomissão técnica permaneceram 
na sala em que se encontravam os representantes das licitantes (foto à peça 19, p. 5); e  
 d) o representante assevera que não houve divulgação de qualquer pontuação e que 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 72338821.
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sequer foi realizada a abertura das atas de julgamento das propostas técnicas em público; houve, 
sim, a divulgação da pontuação e a abertura das atas de julgamento das propostas técnicas na 
sessão, antes que o membro da comissão Michel Fonseca Alexandre saísse da sala para elaborar a 
citada planilha, o que não constitui qualquer mácula no procedimento. 
Análise: 
6. Inicialmente, reproduz-se um dos quadros elaborados na instrução de peça 7, ora 
denominado Quadro 1, para contextualizar resumidamente a sequência dos principais atos do 
certame previstos no edital: 
Quadro 1 – Alguns dos principais procedimentos sequenciados do certame 

Momento (itens 
do edital) 

Atividades / procedimentos previstos 

1ª sessão pública 
(18.2) 

Recebimento dos Invólucros nº 1 a nº 5, conferência externa, rubrica do fecho dos 
Invólucros nº 2 e nº 4, abertura e análise dos Invólucros nº 5 e informação do resultado 
da habilitação 

Interregno entre 
a 1ª e a 2ª 
sessões (itens 
17.2 e 18.2.5) 

Envio pela CEML dos Invólucros nº 1; análise pela ST e envio à CEML da ata de 
julgamento, planilha de pontuações e respectivas justificativas; 
Envio pela CEML dos Invólucros nº 3; análise pela ST e envio à CEML da ata de 
julgamento, planilha de pontuações e respectivas justificativas; 

2ª sessão pública 
(18.3) 

Abertura dos Invólucros nº 2, identificação do PCP nos Invólucros nº 1, elaboração da 
planilha final de pontuações atribuídas pela ST e proclamação do julgamento das 
propostas técnicas 

3ª sessão pública 
(13, 14 e 18.4) 

Abertura dos Invólucros nº 4, avaliação das propostas de preços, classificação das 
licitantes por nota final, obtida pela soma das notas das respectivas propostas técnicas 
e de preços 

Fonte: edital (peça 4) 
Siglas: CEML: Comissão Especial Mista de Licitação; PCP: Plano de Comunicação Publicitária; ST; Subcomissão 
Técnica  

7. Apresenta-se a seguir outro quadro contendo o conteúdo dos invólucros de acordo com 
o edital (itens 8 e 15 da peça 4, p. 6-8 e 25-29): 
Quadro 1.1 – Conteúdo dos Invólucros 
Invólucro Conteúdo / quesitos Identificado 

ou não  
Nº 1 1-PCP – via não identificada (4 subquesitos: 1.1-raciocínio básico, 1.2-estratégia 

de comunicação, 1.3-ideia criativa e 1.4-estratégia de mídia e mão mídia) 
Não 

identificado 
Nº 2 1-PCP – via identificada (idem) 
Nº 3 2-Capacidade de atendimento (5 subquesitos: 2.1-portfólio de clientes, 2.2-

recursos humanos, 2.3-recursos materiais, 2.4-metodologia de atendimento e 2.5-
ferramentas de pesquisa e mídia); 3-Repertório; e 4-Relatos de Soluções de 
problemas de comunicação  

Nº 4 Proposta de preços 
Nº 5 Documentação de habilitação 

Identificados 
 

8. Na ata referente à segunda sessão pública, denominada “3ª fase” (peça 19, p. 75-76), 
consta sequencialmente que a CMEL: 

a) divulgou o “resultado da análise técnica sobre a parte da Capacidade de 
Atendimento”, relacionando as notas de cada uma das três concorrentes nos quesitos 2, 3 e 4;  

b) cotejou as vias não identificadas (Invólucro nº 1) com as vias identificadas 
(Invólucro nº 2) do PCP para identificar sua autoria;  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 72338821.
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c) elaborou planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada 

Proposta Técnica; e  
d) proclamou o resultado do julgamento das propostas técnicas, identificando as suas 

autoras e a classificação geral (A-Binder, com 97,80 pontos, B-Nova SB, com 93,50 pontos, e C-
Mene, com 81,80 pontos).  
9. No entanto, ficou consignado, na ata da denominada “3ª fase”, pela funcionária Rogéria 
da Silva Savelli Guimarães, membro da referida Comissão, de forma manuscrita, que “a planilha 
elaborada com membros da CME em outra sala” (peça 19, p. 76). 
10. A resposta original das UJs ao questionamento em tela, no recurso administrativo da 
Nova SB, baseou-se no fato de ter havido o cotejo entre os invólucros identificados e não 
identificados na sessão pública, o que garantiria a isenção do julgamento anterior da ST (baseado 
nos invólucros não identificados), conforme consta da peça 1, p. 106-111 (excerto transcrito no item 
15.2 da instrução à peça 7). 
11. Aquela resposta, no entanto, não tratou das seguintes assertivas da licitante Nova SB, 
em seu recurso administrativo (peça 1, p. 58):  

a) de que o segundo membro da CEML, Sr. Michel Fonseca Alexandre, alegando que 
as notas estariam em outro andar, retirou-se da sala sem divulgar qualquer pontuação nem abrir as 
atas de julgamento das propostas técnicas e informando que traria a planilha com a somatória dos 
pontos;  

b) de que houve também a retirada da sala do outro membro da aludida Comissão, Sra. 
Rogéria Savelli, sob alegação de que buscaria o edital; de que quando os dois membros 
regressaram, após 10 minutos, entregaram a planilha ao representante da Binder, sem proclamar o 
resultado do julgamento das propostas técnicas;  

c) de que a alegação dada para a retirada dos membros da sala (necessidade de somar 
as notas em computador) não se sustentava diante da existência de notebook na sala original; e  

d) de que, ainda que não houvesse computador na sala, as notas deveram ter sido 
divulgadas e os membros poderiam ter solicitado a outrem o edital.   
12. Em sede de oitiva prévia, o tratamento das referidas questões pelo Sesc/RJ e Senac/RJ 
se dá de forma a buscar refutá-las, no seguinte sentido:  

a) que apenas um membro da Comissão saiu da sala e, somente após divulgar as 
notas a todos os licitantes presentes, sua saída da sala ocorreu tão-somente para imprimir o 
documento, pois não havia impressora na sala;  

b) que, depois de alguns minutos, a outra membra se retirou rapidamente para ir ao 
sanitário;  

c) que os cadernos com as propostas técnicas das licitantes e com o julgamento da ST 
permaneceram na sala onde estavam as licitantes, segundo mesmo a foto colacionada pelo próprio 
representante; e  

d) que foi divulgada a pontuação e foi aberta a ata de julgamento das propostas técnicas 
na sessão, antes que o membro da comissão saísse da sala para elaborar a citada planilha, o que 
não constituiria qualquer irregularidade. 
13. Veem-se nesse momento contradições pontuais no explanado pelas entidades 
contratantes, advindas, por exemplo, do cotejo entre os destaques acima. A afirmação de que apenas 
um membro da CEML saiu da sala contradiz a de que a segunda integrante também saiu 
rapidamente. A afirmação de que a saída de um membro da CEML ocorreu apenas para imprimir a 
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planilha geral de pontuação contradiz a de que a saída (não irregular) da sala foi para elaboração da 
planilha de pontuação. 
14. Em meio a tais contradições, a assertiva que teria mais força de convicção, qual seja, de 
que a foto à peça 19, p. 5, ou peça 1, p. 7, demonstraria que o material com as propostas técnicas e o 
julgamento da ST permaneceram na sala da sessão pública, mostra-se frágil, diante da falta de 
identificação completa do material com reconhecimento de cada documento e da possibilidade de se 
tratar de parte da referida documentação, e implausível, diante da necessidade de se ter a ata de 
julgamento do PCP das licitantes pela ST para a elaboração e impressão da planilha em outra sala.   
15. Diante do exposto, assiste razão ao representante quando alerta para a mudança de 
versão nas narrativas das entidades manifestantes (item 29.1 adiante), não tendo essas apresentado 
elementos cabais que afastassem os fatos apontados, que denotam vícios insanáveis, ilegalidades 
que podem ensejar a nulidade do certame. Tal situação motiva determinação desta Corte para a 
entidade anular a licitação e o contrato dela decorrente ou, excepcionalmente, determinação para 
não prorrogar o contrato, considerando os eventuais custos a título de indenização que poderão vir a 
ser suportados pela entidade em decorrência da execução já realizada, sem prejuízo da 
responsabilização daqueles que derem causa a eventuais danos decorrentes da manutenção do 
contrato até a realização de nova licitação. Tais determinações, contudo, devem ser tratadas em 
construção participativa de deliberação junto às entidades contratantes. 
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;  
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 
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Técnica;  
e) Proclamar o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; 
(...) 

Item “b” da oitiva prévia: 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. 
Fundamento legal ou jurisprudencial: art. 6º, I, 8º, §§ 1º, e 2º, da Lei 12.527/2011 c/c o art. 64-A do 
Decreto 7.724/2012 
Manifestação da Unidade Jurisdicionada sobre os indícios de irregularidades: (peça 19, p. 5-6) 
 a) todas as informações e documentos relativos à Concorrência 1/2022 em tela constam 
do sítio eletrônico https://transparencia.senac.br/#/rj/licitacoes, conforme demonstrado nas imagens 
à peça 19, p. 6. 
Análise: 
16. No endereço eletrônico citado, relativamente ao certame em questão, verifica-se a 
disponibilização dos seguintes documentos relacionados abaixo: 
Quadro 2 – Documentos disponíveis em https://transparencia.senac.br/#/rj/licitacoes (7/11/2022) 

Denominação Downloads Publicação 
(2022) 

Conteúdo sucinto 

Edital 1 95 18/4 Edital 1/2022 (92 pág.) 
Ata 1 91 19/4 Comunicado s/ alteração no edital, de 19/4/2022 (1 pág.) 
Edital 2 81 19/4 Edital 1/2022 retificado (92 pág.) 
Esclarecimento 1 69 2/5 Esclarecimentos a oito questões em 2/5/2022 1 (3 pág.) 
Esclarecimento 2 67 16/5 Esclarecimentos a duas questões em 2/5/2022 1 (1 pág.) 
Atas 2 73 16/5 Comunicado s/ mudanças no edital, de 16/5/2022 (5 pág.) 
Edital 3 73 16/5 Edital 1/2022 retificado (92 pág.) 
Atas 3 81 17/5 Comunicado s/ mudança no edital, de 17/5/2022 (1 pág.) 
Atas 4 (*1) 36 23/5 Ata da 1ª sessão pública, de 23/5/2022 (1 pág.) 
Atas 5 (*2) 36 7/6 Ata da 2ª sessão pública, de 7/6/2022 (1 pág.) 
(pdf 116kb) (*3) 40 28/7 Ata da 3ª sessão pública, de 28/7/2022 (2 pág.) 
Comunicado 1 37 27/5 Resultado da 1ª fase – habilitação (1 pág.) 
Atas 6 (*2) 41 7/6 Ata da 2ª sessão pública, de 7/6/2022 (1 pág.) 
(pdf 116kb) (*3) 47 - Ata da 3ª sessão pública, de 28/7/2022 (2 pág.) 

(*1) A ata registra basicamente apenas a abertura da documentação de habilitação das licitantes (Invólucro nº 5), 
correspondendo à pequena parte da pauta prevista no edital para a 1ª sessão (Quadro 1 retro).  
(*2) Documentos duplicados. A ata registra basicamente apenas a abertura dos Invólucros nº 1 e nº 3, correspondendo à 
pequena parte da pauta prevista (implicitamente) no edital para a 1ª sessão (Quadro 1 retro). 
(*3) Documentos duplicados. A ata corresponde à pauta prevista no edital para a 2ª sessão pública (Quadro 1 retro). 

17. Conforme rol de documentos acima, a par de algumas denominações impróprias ou não 
identificadoras do seu respectivo conteúdo, tem-se que até este momento a documentação relativa 
aos recursos administrativos e sua análise e aos atos posteriores à ata de 28/7/2022 não estão 
disponibilizados no portal das entidades na internet, mormente pelo link referenciado acima. 
18. Observa-se que o problema foi claramente exposto na instrução inicial à peça 7 (p. 9), 
encaminhada como anexo aos ofícios de oitiva prévia (peças 12 e 13), conforme a seguinte 
transcrição: 

15.14. Em função do exposto, considera-se que há plausibilidade jurídica nas irregularidades 
tratadas nesse tópico, em suma, caracterizadoras do descumprimento dos princípios da 
transparência e da publicidade; arts. 2º e 3º do RLC do Sesc e do Senac, bem assim dos itens 
18.3 e 28.5 do edital.  
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15.15. Ademais, pelo sítio do Senac Nacional, chega-se a alguns documentos sobre o certame 
(https://transparencia.senac.br/#/rj/licitacoes), ora repetidos, ora com identificação errada 
(denominação e/ou data de publicação), não constando até o presente documentação relativa aos 
atos posteriores à ata de 28/7/2022, como os recursos e sua análise; e pelo sítio do Sesc/RJ, não 
há qualquer informação 
(https://egov.paradigmabs.com.br/SESCRJ/portal/Mural.aspx?nNmTela=E). 
15.16. A falta de informações no sítio eletrônico do Sesc/RJ e as informações incompletas no do 
Senac/RJ caracterizam descumprimento da Lei de Acesso à Informação [LAI], a Lei 
12.527/2011, em especial seus art. 6º, inciso I, e 8º, §§ 1º e 2º, c/c o art. 64-A do Decreto 
7.724/2012, que regulamenta a mencionada lei. 

19. Nesse sentido, assiste razão ao representante quando aponta a permanência dessa 
situação de falta de publicidade e transparência, na letra “h” de sua nova manifestação adiante (peça 
22), ressalvando-se, da análise anterior supratranscrita, o fato de que está sendo discutida a 
aplicabilidade da LAI às entidades do Sistema S no TC 013.242/2021-0, o que inclusive mitiga a 
necessidade de audiência dos responsáveis sobre esse ponto. 
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. 
Itens “c” e “d” da oitiva prévia: c) demais informações que julgar necessárias; e d) designação 
formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, 
função/cargo, e-mail e telefone de contato. 
Manifestação da Unidade Jurisdicionada: 
 a) designada a interlocutora identificada à peça 19, p. 6. 
Análise: 
21. Esse ponto específico da oitiva prévia foi devidamente atendido pelas UJ. 
Itens de diligência: a) informar se foi firmado o contrato decorrente do supracitado certame 
licitatório: a.1) em caso negativo, esclarecer se: i) estão cobertos contratualmente, com razoável 
vigência, pelo serviço a ser contratado nessa licitação encaminhando cópia dos documentos 
comprobatórios (contratos e respectivos termos aditivos); ii) caso haja a possibilidade de 
manutenção do contrato com a atual prestadora dos serviços (anterior ao mencionado pregão 
eletrônico), se as condições dessa contratação seriam melhores (menor preço e atendimento 
satisfatório) do que aquelas que se estão em vias de contratar, encaminhando cópia da planilha de 
preços atualizada; e iii) se houve mudança quantitativa ou qualitativa do objeto desse contrato e do 
dessa licitação eletrônica;  a.2) em caso positivo, esclarecer se já está em execução, encaminhando 
também cópia do instrumento contratual; b) quais sessões públicas do certame foram gravadas e, 
caso só algumas tenham sido gravadas, as razões pelas quais não foram gravadas todas as sessões 
públicas; c) se foram disponibilizadas às licitantes, e em que momento, as atas de julgamento das 
propostas técnicas e respectivas planilhas e justificativas elaboradas pela ST (item 18.2.5, "c" e "f", 
do edital); e d) demais informações que julgar necessárias; 
Manifestação da Unidade Jurisdicionada: (peça 19, p. 7-8) 
 a) no dia 7/10/2022, foi firmado contrato com a Binder Comunicação Ltda., empresa 
com sede no Rio de Janeiro/RJ, CNPJ 72.190.242/0001-04 (peça 19, p. 9-43); 
 b) dada a recente assinatura do supracitado contrato, ainda não foram iniciados os 
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trâmites de início de execução; 
 c) conforme procedimentos previstos na Resolução 958/2012, que altera, modifica e 
consolida o RLC/Senac (peça 19, p. 54-74), não há previsão de que as sessões públicas sejam 
gravadas, não sendo a gravação necessária à boa condução dos processos licitatórios na entidade; e 
 d) foram disponibilizadas as atas de julgamento das propostas técnicas a todos os 
licitantes, os quais subscreveram a referida ata (peça 19, p. 75-76). 
Análise: 
22. A assinatura do contrato denota existência do perigo da demora reverso de eventual 
determinação para sustar sua execução, dada a essencialidade do objeto e a teor do exposto no item 
5 retro. Ainda que “os trâmites de início de execução” não tenham sido iniciados na data em que as 
entidades se manifestaram (11/10/2022 – peça 19, p. 8), tal realidade pode ser distinta hoje, quando 
decorrido mais de um mês. 
23. As informações trazidas subsidiam a análise e as proposições nesta instrução, 
especialmente nos itens 4 e 5 retro.  
24. Desde logo, vê-se que o informe sobre a incipiente execução contratual pode ensejar a 
alternativa de determinação para anulação imediata da licitação/contrato, a ser aventada na 
construção participativa adiante proposta. A ressalva quanto ao tempo já decorrido desde o informe 
pode admitir, excepcionalmente, alternativa de determinação para não prorrogar o contrato firmado.  
Manifestação da empresa Binder sobre a oitiva prévia acima: (peça 30) 
 a) a representação visa a protelar a conclusão do certame e, com isso, prorrogar a 
execução do contrato que o representante mantinha para o mesmo objeto desde 2017, que, s.m.j., já 
havia sido prorrogado em caráter excepcional a ser encerrado em fevereiro/2023 ou tão logo 
concluído o certame em tela; 
 b) as alegações do representante não se sustentam, pois são inverídicas, baseadas em 
ilações e sem quaisquer provas; não há ilegalidade no certame, que foi corretamente conduzido, 
também porque os serviços são necessários e estavam sendo prestados pelo próprio ora 
representante;  
 c) as ilações denunciadas geram prejuízos nem sempre evidenciados, pois a licitação de 
serviços de publicidade exige da licitante grande investimento para elaboração da proposta, no 
presente caso estimado em mais de cento e vinte mil reais, o que também exige cautela pelo 
Tribunal em sua análise; 
 d) sobre a regularidade do certame, o item 18.3.d do edital previu como item de pauta 
da segunda sessão “elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada 
Proposta Técnica”, não impedindo que o fato questionado ocorresse, nem os regulamentos 
licitatórios das entidades proíbem; 
 d.1) não é porque a comissão escolheu um outro computador ou precisou utilizar a 
impressora que estava fora da sala em que se realizava a sessão que uma licitação de 46 milhões de 
reais e que exige alto valor de investimento por parte das agências participantes deve ser anulada; 
 d.2) o edital é claro ao estabelecer que a sessão se destinava à abertura dos invólucros 
contendo a via identificada da proposta técnica, ao cotejamento com os invólucros não identificados 
e à elaboração da planilha geral com a soma das notas nos quesitos técnicos da proposta não 
identificada e as notas nos quesitos identificados, cujo julgamento é realizado em momentos 
distintos e, por essa razão, a pontuação é apresentada em planilhas diferentes; 
 d.3) tudo foi feito sem prejuízo da publicidade e da transparência exigida e necessária, 
uma vez que as notas foram abertas na presença dos licitantes e foram divulgadas e os cadernos que 
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continham as planilhas de julgamento com as notas dadas pela ST permaneceram na sala onde era 
realizada a sessão pública; 
 d.4) há abuso do direito de ação no sentido de “se eu não ganho, ninguém ganha” e a 
situação regular do certame exige a extinção do processo, ainda que com algum tipo de orientação à 
contratante, se for o caso; 
 e) falta prova do alegado e é necessária a presunção de boa-fé (Código Civil, art. 113, e 
jurisprudência), devendo eventual má-fé ser provada (art. 333, I, do Código de Processo Civil e 
doutrina), não sendo o caso; 
 f) a relevância pública dos objetivos sociais das contratantes requer os serviços de 
publicidade, sendo muito prejudicial à sociedade que o contrato venha a ser paralisado pelo TCU 
diante de tão frágil acusação; 
 f.1) a quantia vultosa de R$ 46.000.000,00 para investir em publicidade visa a dar 
conhecimento do serviço prestado à sociedade, que desconhece todos os benefícios ofertados pelas 
entidades, afetos à vida dos cidadãos, público-alvo de suas ações e projetos, nas áreas de saúde, 
educação, cultura, esporte, lazer, turismo e assistência; 
 g) não havendo qualquer irregularidade comprovada no procedimento licitatório 
realizado, não há motivação para impedir a prestação dos serviços já contratados e em plena 
execução, com inúmeros trabalhos já demandados pelas entidades contratantes, especialmente 
aquelas voltadas às campanhas de final de ano; 
 g.1) evidente, então, a possibilidade do chamado “dano reverso”, uma vez que iniciar 
outro procedimento licitatório do zero, sem justificativa plausível para tanto, ou até retardar de 
algum modo a execução oriunda do processo licitatório já completado, representará para entidade 
contratante um sacrifício de tempo e dinheiro que deve ser rechaçado pelo TCU; e 
 g.2) não é razoável, portanto, a concessão da liminar pleiteada, tampouco o provimento 
do mérito da representação, eis que desprovida de argumentos reais e considerando os riscos de 
prejuízos aos envolvidos e ao interesse público, dado que o antigo contrato já foi extinto e o novo 
contrato já está em execução. 
Análise: 
25. As alegações da vencedora do certame e já contratada se alinham à argumentação 
apresentada pelas entidades, que denotou corresponder a uma nova versão argumentativa (itens 
10/15 retro). 
25.1. Com efeito, as alegações da Binder, no sentido de negar as irregularidades apontadas 
pelo representante, afirmar que não há proibição legal expressa para a retirada de membros da 
comissão da sessão, ponderar a presunção de boa fé e a necessidade de provas robustas para afastá-
la e refutar o pedido de cautelar diante principalmente do risco de dano reverso, repetem e/ou 
reforçam as respostas das entidades aos itens a/b da oitiva e à diligência acima (no sentido de 
refutar as afirmações do representante, negar a falta de transparência no certame e acentuar a 
assinatura do contrato dele decorrente). 
26. Relativamente à situação atual de execução do novo contrato, a empresa contratada foi 
mais contundente do que o Sesc/RJ e Senac/RJ, devendo-se anotar as datas da assinatura contratual 
em tela e das respectivas respostas: em 7/10/2022, assinatura do contrato; em 11/10/2022, a 
manifestação das entidades; e em 19/10/2022, a manifestação da Binder (peça 19, p. 8 e 43; e peça 
30, p. 1). 
27. A propósito dessa incerteza quanto ao estágio dos serviços atualmente contratados e da 
ausência de provas cabais que refutem os indícios de falta de transparência e de publicidade, tem-se 
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confirmada a oportunidade de se realizar construção participativa.    
Nova manifestação do representante: (peça 22, p. 1-11) 
28. Em nova manifestação encaminhada a esta Corte, o representante alega, em suma:  
 a) em 13/10/2022 foi comunicado pelas entidades representadas (peça 22, p. 13-14) que 
a licitação em tela fora concluída em 7/10/2022, por meio da assinatura dos contratos dela 
decorrentes com o licitante vencedor, conforme informado pela própria representada ao TCU 
(transcrição à peça 22, p. 3); 
 b) chama a atenção que tal contratação ocorreu três dias após as entidades representadas 
terem sido comunicadas da oitiva prévia do TCU, conforme ciência em 4/10/2022 (peça 22, p. 2, c/c 
peças 16 e 17); 
 c) corrobora o imprudente açodamento na finalização do certame, diante da iminência 
de decisão cautelar, o fato de também estar pendente de julgamento pedido de liminar para 
suspender o certame em mandado de segurança (MS), processo 5069901-29.2022.4.02.5101, na 
Justiça Federal/RJ, redirecionada à Justiça Estadual fluminense; 
 d) não é demais lembrar que o relator alertara as representadas quanto à possibilidade de 
o TCU vir a conceder medida cautelar e de imputar sanções legais no caso de consumação de 
irregularidades em razão do prosseguimento dos atos do certame (transcrição à peça 22, p. 3-4); 
 e) as representadas parecem ter ignorado esse alerta do TCU e o julgamento pendente de 
liminar em MS, ensejando riscos de prejuízo ao erário, ante a possibilidade de anulação do contrato, 
consumação de irregularidades e insegurança jurídica; 
 f) como de costume, as representadas sequer deram publicidade à conclusão do certame 
e ao contrato com a agência Binder no portal da transparência (imagem à peça 22, p. 5), 
descumprindo os princípios da publicidade e da transparência e prejudicando o controle social; 
 g) destaca-se o valor estimado da contratação, de R$ 46 milhões por ano, podendo o 
contrato se estender por sucessivos períodos anuais; 
 h) o Senac/RJ falseia a verdade dos fatos ao afirmar que todas as informações do 
certame constam do seu sítio eletrônico (https://transparencia.senac.br/#/rj/licitacoes), enquanto a 
página 6 da Ata Notarial de Constatação de 29/8/2022 (peça 22, p. 17-22) comprova que o último 
documento juntado ao portal datava de 17/5/2022, bastando consulta ao referido portal para se 
verificar a desatualização das informações, sequer quanto à conclusão do certame e à celebração do 
contrato decorrente; 
 i) em sua resposta à oitiva prévia, a representada reconhece que a planilha geral de 
pontuações fora elaborada em sala diversa, mas falseia os fatos quanto à suposta divulgação da 
pontuação e à abertura das atas de julgamento das propostas técnicas (Plano de Comunicação 
Publicitária – Via Não Identificada) na 3ª sessão, bem como ao tempo e motivo de saída da 
comissão de membros;  
 i) da leitura da ata da 3ª sessão, fica claro que foi divulgado tão somente o resultado da 
parte da Capacidade de Atendimento (Invólucro nº 3), mas não os julgamentos das propostas 
criativas: “A Comissão de Licitação procedeu à divulgação do resultado da análise técnica sobre a 
parte da Capacidade de Atendimento realizado pela subcomissão técnica, cujo resumo consta a 
seguir:” (transcrição à peça 22, p. 6); 
 j) conforme item 8.1.3 do edital, a capacidade de atendimento é tema referente ao 
Invólucro nº 3, invólucro identificado, em nada se confundindo com a proposta técnica (Plano de 
Comunicação Publicitária – Via Não Identificada), inserida em envelope não identificado, 
Invólucro nº 1, nos termos do item 8.1.1 do edital (transcrições à peça 22, p. 7); 
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 k) esses fatos foram descritos na representação, na qual se esclareceu que, após a 
divulgação das notas do Invólucro 3 (referente à capacidade de atendimento, ao repertório das 
licitantes e aos relatos e soluções de problemas de comunicação), foram cotejados os Invólucros 1 e 
2 (respectivamente, via não identificada e via identificada), restando identificadas as propostas 
técnicas das três concorrentes: Binder como agência A, Mene e Portella, agência B, e Nova SB, 
agência C; 
 l) após o cotejo e identificação das propostas de cada agência, os membros da Comissão 
se retiraram da sala para elaborar planilha de pontuação em área reservada, sem, no entanto, 
divulgar a pontuação recebida por cada uma das agências e sequer realizar a abertura em público 
das atas de julgamento das propostas técnicas (Plano de Comunicação Publicitária – Via Não 
Identificada) realizado pelos membros da subcomissão técnica; 
 m) esses mesmos argumentos foram levados às autoridades por via de recurso 
administrativo na data de 5/8/2022, e em nenhum momento da resposta recursal as autoridades 
negaram o fato de que NÃO houve a divulgação das pontuações em público, antes da somatória das 
notas em sala reservada, conforme texto da análise recursal (transcrição à peça 22, p. 8-10);  
 n) agora, assessorados por advogados, as representadas alteram a versão dos fatos em 
relação ao que já tinham registrado na resposta aos recursos, promovendo confusão em relação aos 
termos da ata da 3ª sessão; e  
 o) reitera os pedidos de medida cautelar para suspender o certame ou o contrato 
assinado, em razão das irregularidades demonstradas nesta representação e do intencional 
apressamento da contratação pelas representadas, e de julgamento final pelo provimento integral da 
representação com determinação às representadas para anular o certame. 
Análise: 
29. As alegações do representante mostram-se mais robustas do que as das entidades 
contratantes, também porque mais uniformes e ratificadoras das razões apresentadas no recurso 
administrativo, não cabalmente refutadas na análise recursal, diferentemente das alegações das 
citadas entidades, com abordagens distintas na análise recursal e na resposta à oitiva prévia, esta 
última apresentando pontos contraditórios (itens 10 a 15 desta instrução). 
29.1. O fato principal trazido na presente manifestação diz respeito à assinatura do contrato 
decorrente do certame que teria sido açodada e teria ignorado alertas pertinentes do TCU (letras “a” 
a “e” supra). De resto, a empresa reforça o que arguiu na representação (peça 1 e item 1 desta 
instrução), destacando inclusive a mudança de argumentação das entidades em relação à análise 
recursal que proferiram sobre os mesmos fatos (letras “m” e “n” retro). 
29.2. O apontamento relativo a pendências de liminares judiciais (letra “c” supra) parece 
proceder em parte, já que o citado juízo federal declinou de sua competência em favor da justiça 
estadual, baseado em entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal no sentido da 
competência da matéria à justiça estadual (peça 36), mas não foi encontrado processo pertinente no 
Judiciário estadual do Rio de Janeiro.   
30. A propósito do que consta da ata da segunda sessão, se ela contivesse um relato mas 
didático e simétrico das notas e correspondentes procedimentos de apuração, as notas dos 
subquesitos da parte inicialmente não identificada das propostas técnicas (ou seja, os pontos obtidos 
pelas licitantes no quesito 1, relativo a PCP, e nos seus subquesitos 1.1 a 1.4) deveriam ter sido 
divulgadas separadamente, como foram os quesitos 2, 3 e 4 (peça 19, p. 75), antes da totalização 
geral e final.  
30.1. Conforme Quadro 2 retro e excerto do item 18.3 do edital, abaixo transcrito, não houve 
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detalhamento dos procedimentos e forma de registro deles na ata da segunda sessão pública; 
contudo, a falta de descrição detalhada desses e a divulgação das notas referentes ao Invólucro 1 
somente no momento da soma de todos os pontos (notas referentes aos Invólucros 1 e 3), tendo a 
ata registrado que a elaboração da planilha somatória se deu fora da sala da sessão pública, tende a 
corroborar a versão do representante e não a das entidades contratantes, a teor do item 18.3 do 
edital, transcrito no item 15.2 retro. 
30.2. Como o resultado/somatório foi apresentado na ata em questão (peça 19, p. 76), houve 
inclusive confusão: os subquesitos do quesito 1 tiveram a mesma hierarquia que os quesitos 2 a 4, 
tratados como subquesitos daquele, ou melhor dizendo, o quesito 1 foi desdobrado nos seus 
subquesitos, o quesito 2 não o foi (ainda que contemplasse cinco subquesitos – peça 4, p. 21), sendo 
os quesitos 2 a 4 contemplados como subquesitos do quesito 1, de forma a equivocadamente ser 
atribuído ao quesito 1 a pontuação geral de cada licitante (97,80, 93,50 e 81,80), em vez da 
pontuação restrita a ele, o PCP de cada licitante (47,80, 43,90 e 31,80).   
30.3. Tal equívoco seria improvável se houvesse um relato mais completo dos procedimentos 
e de sua sequência, com a divulgação separada e completa das notas (do Invólucro 3, 
compreendendo os quesitos 2 a 4, inclusive as notas dos subquesitos 1 a 5 do quesito 2, não 
divulgadas na ata em tela; e do Invólucro 1, compreendendo o quesito 1 e seus subquesitos) e o 
cômputo separado da pontuação final. Ao revés, a ata revela um relato misto, assimétrico e não 
didático, sugestivo de que houve de fato dois momentos na referida sessão, um anterior (mais 
detalhado e transparente – peça 19, p. 75) e outro posterior (mais sucinto, relatando resumidamente 
vários procedimentos, meramente repetindo a letra do edital, voltado ao resultado final e incidindo 
no supracitado equívoco das notas do quesito 1 – peça 19, p. 76) à saída do membro da sala para 
elaborar/imprimir a planilha de pontuação geral, o que tende a reforçar as alegações do 
representante, em oposição às das entidades contratantes. 
31. O item 30 anterior e seus subitens não narram propriamente irregularidades, mas 
constituem mais um elemento que tende a confirmar a irregularidade apontada pelo representante: a 
saída de membros da comissão da sala da sessão pública, antes de divulgar as notas do Invólucro 1, 
para proceder à somatória dos pontos das licitantes, irregularidade conexa com a outra apontada, a 
falta de transparência dos atos do certame, a teor do incompleto e desatualizado registro desses no 
portal das entidades (itens 16-20).    
32. Diante do exposto, considerando as irregularidades que afetaram a transparência do 
certame e, consequentemente, a legitimidade de seu resultado, fica corroborada a proposição de se 
fazer construção participativa nos moldes já aventados anteriormente. 
33. Adicionalmente, a nova questão que se apresenta à letra “b” supra, relativamente à 
assinatura do contrato decorrente do questionado certame mesmo após a ciência dos alertas 
pertinentes (transcrição abaixo – peça 7, p. 10, e peça 10, p. 6), enseja audiência dos signatários do 
contrato: Antônio Florêncio de Queiroz Júnior, CPF 504.456.507-53, e Sérgio Arthur Ribeiro da 
Silva, CPF 465.808.247-00 (peça 19, p. 43):  

20.5. alertar o Sesc/RJ e o Senac/RJ quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder medida 
cautelar para a suspensão do ato ou procedimento impugnado, caso haja indicativo de afronta às 
normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos aos seus cofres;  
20.6. alertar os responsáveis pela Concorrência 1/2022, inclusive as autoridades designadas pela 
sua homologação e assinatura do respectivo contrato, de que o pedido de medida cautelar será 
examinado após a oitiva ora determinada, e que a eventual consumação de irregularidades em 
razão do prosseguimento dos atos decorrentes do certame sujeitará os respectivos agentes às 
sanções legais previstas na Lei 8.443/1992; 

33.1. Importa também ouvir em audiência os agentes diretamente envolvidos na 
irregularidade principal ora tratada, a saber: os membros da comissão de licitação presentes na 
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terceira sessão, em que foi quebrado o caráter público dos procedimentos nela previstos (peça 19, p. 
76): Sra. Rogéria da Silva Savelli Guimarães (CPF 771.157.247-68) e Sr. Michel Fonseca 
Alexandre (CPF 094.630.367-33). 
Conclusão: 
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, 
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”. 

F. IMPACTO DOS ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

Haverá impacto relevante na Unidade Jurisdicionada e/ou na sociedade, 
decorrente dos encaminhamentos propostos? 

Não 

G. PEDIDO DE INGRESSO AOS AUTOS, DE INFORMAÇÕES/VISTAS/CÓPIAS, E DE SUSTENTAÇÃO 
ORAL 

Há pedido de ingresso aos autos? Não 
Há pedido de informações/vistas/cópia do processo? Não 
Há pedido de sustentação oral? Não 

H. PROCESSOS CONEXOS E APENSOS 

Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na 
contratação ora em análise? 

Não 

Há processos apensos? Não 

I. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
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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 

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); 
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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. 

Selog, 1ª Diretoria, em 8/11/2022. 
(Assinatura Eletrônica) 
Josir Alves de Oliveira 

Auditor, matrícula 2939-4 
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APÊNDICE – MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO (Anexo I do Memo. Circ. Segecex 33/2014) 
 

Irregularidades na Concorrência 1/2022 Responsável: nome, 
função/cargo/encargo 

Conduta 
(*) 

Nexo de causalidade Culpabilidade 

Michel Fonseca 
Alexandre (CPF 
094.630.367-33), 
membro da comissão de 
licitação 

Retirou-se da sala da sessão pública 
para efetuar procedimentos próprios 
da sessão (elaborar e imprimir 
planilha de pontuação das propostas 
técnicas) 

Quebra do caráter público da terceira 
sessão do certame (ocorrida em 
28/7/2022), relativa à identificação dos 
envelopes sigilosos, à elaboração de 
planilha com somatória da pontuação 
técnica e divulgação dos resultados, 
afrontando 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 

Rogéria da Silva Savelli 
Guimarães (CPF 
771.157.247-68), 
membro da comissão de 
licitação 

Compactuou com a retirada de 
Michel Fonseca da sala da sessão 
pública para efetuar procedimentos 
próprios da sessão (elaborar e 
imprimir planilha de pontuação das 
propostas técnicas) 

A saída dos membros da 
comissão de licitação da sala 
da sessão pública para 
realizar procedimentos de 
caráter eminentemente 
público afetou a 
transparência e publicidade 
da sessão e a legitimidade e 
credibilidade do julgamento 
das propostas técnicas  
 

O caráter essencialmente 
público dos procedimentos da 
terceira sessão exigia cuidados 
de máxima transparência e 
publicidade dos atos, 
particularmente dos membros 
da comissão de licitação. 
Pela função que exerciam era 
esperado que soubessem da 
ilegalidade do ato praticado. 

Antônio Florêncio de 
Queiroz Júnior, CPF 
504.456.507-53, 
presidente do conselho 
do Senac/RJ 

Assinatura do contrato decorrente do 
certame viciado, mesmo após ciência do 
alerta dado pelo Ministro Relator quanto à 
possível suspensão cautelar do certame e 
quanto à sujeição dos responsáveis pelo 
seu prosseguimento a sanções legais, caso 
fossem consumadas as irregularidades em 
apuração, afrontando os princípios da 
prudência e da segurança jurídica 

Sérgio Arthur Ribeiro da 
Silva, CPF 465.808.247-
00, diretor regional do 
Senac/RJ 

Assinou o contrato em questão, 
consumando atos, cuja irregularidade 
está sendo apurada, do certame que 
estava sujeito à suspensão cautelar 
pelo TCU 

A assinatura do contrato 
consumou atos da licitação 
sob suspeita e ignorou o 
alerta que foi dado sobre a 
análise da matéria pelo 
TCU, a possibilidade de 
medida cautelar suspensiva 
do certame e a sujeição à 
responsabilização pela sua 
continuidade  
 

Alertas foram dados quanto à 
possível cautelar suspensiva 
do certame e quanto à 
possibilidade de 
responsabilizar quem desse 
causa à consumação do 
certame. Logo, não se 
presume a boa-fé dos 
responsáveis. 
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