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MPBA - CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

Renata Monteiro <renata@slapropaganda.com.br>
Ter, 23/08/2022 09:03

Para: licitacao <licitacao@mpba.mp.br>
Cc: Daniella Navarro <daniella@slapropaganda.com.br>

4 anexos (3 MB)
28º Alteração Contratual e Consolidação.pdf; Procuração Renata Araújo.pdf; RG Luis Eduardo Lima.pdf; RG Renata Araújo.pdf;

Prezada Comissão Permanente de Licitação, bom dia!
 
De acordo com a orientação prestada, seguimos com os ques�onamentos referentes ao Edital de Licitação – Concorrência nº 03/2022 cujo
objeto é a prestação de serviços de publicidade e propaganda, por intermédio de agência de propaganda.
 
Anexados a esse e-mail  toda  a documentação  per�nente a essa demanda.
 
QUESTIONAMENTO 01
 
De acordo com o item 4.4. do Edital “Não será admi�da, como original ou cópia auten�cada, a apresentação de fotocópia ou impressão de
documento auten�cado em cartório, salvo se referente à auten�cação por cartório digital”.
Entendemos que muitos dos documentos solicitados pelo Edital, a exemplo Relatos de Soluções de Problemas, Comprovação do Vínculo
Emprega�cio com a Agência, dentre outros podem ser apresentados auten�cados por meio de selos ou carimbos considerando que
auten�cação de documentos é uma declaração de fidedignidade que pode feita também por meio de selos ou carimbos (geralmente, de
terceiros), os quais atestam a veracidade de cópias ou assinaturas em declarações ou contratos emi�dos por cartórios localizados em
Salvador-Bahia.
Pergunta-se: O entendimento está correto?
 
QUESTIONAMENTO 02
 
Apesar do item 1 da SUBSEÇÃO I – DA ENTREGA DOS ENVELOPES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS informar que:
“A(s) licitante(s) interessada(s) em par�cipar do certame deverá(ão) apresentar à Comissão de Licitação, em meio �sico, envelopes que
contenham os documentos de proposta de preços (e correlatos) e de habilitação, obedecendo a todas as exigências deste instrumento
convocatório (inclusive no que se refere ao conteúdo dos envelopes), até a data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública”
Entendemos que o envelope de Habilitação só deverá ser entregue pelas empresas classificadas pois ao longo do Edital por diversos
momentos isso fica evidenciado, conforme recortes abaixo.
 
Item 17 – “As sessões públicas seguirão a PAUTA conforme descrita”
PRIMEIRA SESSÃO 
a) CPL: solicitar aos REPRESENTANTES presentes e credenciados que entreguem os envelopes de propostas: nºs 1, 2, 3 e 4;
b) CPL: convidar aos REPRESENTANTES à mesa para rubricarem no fecho dos ENVELOPES nº 02 e nº 04, sem abri-los, que permanecerão
fechados sob a guarda e responsabilidade da CPL;
 
QUARTA SESSÃO (HABILITAÇÃO)
17.6 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua renúncia ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a CPL
convocará as par�cipantes para a quarta sessão pública através de publicação no e DJ-e TJBa, deliberando que as classificadas na fase
anterior apresentem os ENVELOPES DE Nº 5, contendo os documentos de habilitação. A quarta sessão seguirá a seguinte pauta
 
SUBSEÇÃO II – DA CLASSIFICAÇÃO
47.1. Caso todas as licitantes estejam presentes e renunciem ao direito a recurso contra a decisão de julgamento de propostas, a Comissão
procederá à convocação das empresas classificadas para apresentação do envelope de Habilitação, conforme exigências da PARTE V deste
instrumento, registrando em Ata dia e hora para apresentação dos envelopes, e a sessão será suspensa
 
SEÇÃO VII – DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA(S) LICITANTE(S)
48. Finalizado o prazo recursal rela�vo ao julgamento das propostas, e decididos os eventuais recursos apresentados, a CPL dará
con�nuidade ao certame em sessão pública, na data e horário designados, convocando as empresas classificadas para que apresentem os
envelopes de Habilitação, para avaliar a compa�bilidade entre os documentos apresentados pelas licitantes classificadas e as regras exigidas
neste edital, especialmente nesta SEÇÃO e na SEÇÃO IV da PARTE II.
 
Pergunta-se: O entendimento de que o envelope de Habilitação só deverá ser entregue pelas empresas classificadas após as análises,
julgamentos e divulgações dos resultados referentes aos envelopes 1, 3 e 4 está correto?
 
 
Agradecemos desde já.
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Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já, expressamente no�ficado de que qualquer disseminação,

distribuição, ou mesmo a efe�vação de cópia não autorizada deste e-mail, é expressamente proibida. Se você (des�natário da mensagem) entende que recebeu esta mensagem indevidamente,

ou, mesmo por engano, por favor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a imediatamente de seu computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail

pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com aquelas refle�das, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA.

 
De: licitacao@mpba.mp.br <licitacao@mpba.mp.br>  
Enviada em: quinta-feira, 18 de agosto de 2022 16:52 
Para: Renata Monteiro <renata@slapropaganda.com.br>; licitacao <licitacao@mpba.mp.br> 
Cc: Daniella Navarro <daniella@slapropaganda.com.br> 
Assunto: RE: MPBA - CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01
 
Prezada, boa tarde!
 
Acusamos recebimento, ao passo que informamos que somente será possível diligenciarmos, a resposta ao quanto pontuado
por essa empresa, após o recebimento integral das informações exigidas em edital, notadamente no que se refere às regras
constantes no item 1 da SEÇÃO I da PARTE III, em especial o subitem 1.1.2.2, a saber: 
 

1. Qualquer cidadão poderá impugnar o ato convocatório, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus termos e
condições, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.  (...)
 
1.1.2. O requerimento deve ser datado e assinado pelo postulante (pessoa �sica) ou pelo seu representante legal (pessoa
jurídica), e conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 

 
1.1.2.1. Para postulante pessoa �sica (cidadão) – primeiro prazo previsto na cláusula 1, acima: 

 

a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB
e domicílio; 
b) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios impugnados e exposição de fatos e fundamentos, na
hipótese de impugnação; 
c) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal
hipótese; 

 
1.1.2.2. Para postulante pessoa jurídica – segundo prazo previsto na cláusula 1, acima: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e
sede (matriz ou filial); 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Instrumento de mandato ou ato cons�tu�vo, que comprove a competência do representante legal; 
d) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios impugnados e exposição de fatos e fundamentos, na
hipótese de impugnação; 
e) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal
hipótese; 
 

 
Nestes termos, observamos que o prazo-limite de envio de ques�onamentos e/ou impugnações, adequados às regras
supracitadas, é até o dia 09/09/2022. 
 
Atenciosamente,
 

Comissão Permanente de Licitação

DCCL - Coordenação de Licitações.

Ministério Público do Estado da Bahia.

licitacao@mpba.mp.br

De: Renata Monteiro <renata@slapropaganda.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 18 de agosto de 2022 10:35 
Para: licitacao <licitacao@mpba.mp.br> 

mailto:renata@slapropaganda.com.br
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Cc: Daniella Navarro <daniella@slapropaganda.com.br> 
Assunto: MPBA - CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01
 
Prezada Comissão Permanente de Licitação, bom dia!
 
Seguem alguns ques�onamentos referentes ao Edital de Licitação – Concorrência nº 03/2022 cujo objeto é a prestação de serviços de
publicidade e propaganda, por intermédio de agência de propaganda.
 
QUESTIONAMENTO 01
 
De acordo com o item 4.4. do Edital “Não será admi�da, como original ou cópia auten�cada, a apresentação de fotocópia ou impressão de
documento auten�cado em cartório, salvo se referente à auten�cação por cartório digital”.
Entendemos que muitos dos documentos solicitados pelo Edital, a exemplo Relatos de Soluções de Problemas, Comprovação do Vínculo
Emprega�cio com a Agência, dentre outros podem ser apresentados auten�cados por meio de selos ou carimbos considerando que
auten�cação de documentos é uma declaração de fidedignidade que pode feita também por meio de selos ou carimbos (geralmente, de
terceiros), os quais atestam a veracidade de cópias ou assinaturas em declarações ou contratos emi�dos por cartórios localizados em
Salvador-Bahia.
Pergunta-se: O entendimento está correto?
 
QUESTIONAMENTO 02
 
Apesar do item 1 da SUBSEÇÃO I – DA ENTREGA DOS ENVELOPES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS informar que:
“A(s) licitante(s) interessada(s) em par�cipar do certame deverá(ão) apresentar à Comissão de Licitação, em meio �sico, envelopes que
contenham os documentos de proposta de preços (e correlatos) e de habilitação, obedecendo a todas as exigências deste instrumento
convocatório (inclusive no que se refere ao conteúdo dos envelopes), até a data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública”
Entendemos que o envelope de Habilitação só deverá ser entregue pelas empresas classificadas pois ao longo do Edital por diversos
momentos isso fica evidenciado, conforme recortes abaixo.
 
Item 17 – “As sessões públicas seguirão a PAUTA conforme descrita”
PRIMEIRA SESSÃO 
a) CPL: solicitar aos REPRESENTANTES presentes e credenciados que entreguem os envelopes de propostas: nºs 1, 2, 3 e 4;
b) CPL: convidar aos REPRESENTANTES à mesa para rubricarem no fecho dos ENVELOPES nº 02 e nº 04, sem abri-los, que permanecerão
fechados sob a guarda e responsabilidade da CPL;
 
QUARTA SESSÃO (HABILITAÇÃO)
17.6 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido a sua renúncia ou, ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, a CPL
convocará as par�cipantes para a quarta sessão pública através de publicação no e DJ-e TJBa, deliberando que as classificadas na fase
anterior apresentem os ENVELOPES DE Nº 5, contendo os documentos de habilitação. A quarta sessão seguirá a seguinte pauta
 
SUBSEÇÃO II – DA CLASSIFICAÇÃO
47.1. Caso todas as licitantes estejam presentes e renunciem ao direito a recurso contra a decisão de julgamento de propostas, a Comissão
procederá à convocação das empresas classificadas para apresentação do envelope de Habilitação, conforme exigências da PARTE V deste
instrumento, registrando em Ata dia e hora para apresentação dos envelopes, e a sessão será suspensa
 
SEÇÃO VII – DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA(S) LICITANTE(S)
48. Finalizado o prazo recursal rela�vo ao julgamento das propostas, e decididos os eventuais recursos apresentados, a CPL dará
con�nuidade ao certame em sessão pública, na data e horário designados, convocando as empresas classificadas para que apresentem os
envelopes de Habilitação, para avaliar a compa�bilidade entre os documentos apresentados pelas licitantes classificadas e as regras exigidas
neste edital, especialmente nesta SEÇÃO e na SEÇÃO IV da PARTE II.
 
Pergunta-se: O entendimento de que o envelope de Habilitação só deverá ser entregue pelas empresas classificadas após as análises,
julgamentos e divulgações dos resultados referentes aos envelopes 1, 3 e 4 está correto?
 
 
Agradecemos desde já.
 
 

Aviso Legal: Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Assim, fica o seu receptor, desde já, expressamente no�ficado de que qualquer disseminação,

distribuição, ou mesmo a efe�vação de cópia não autorizada deste e-mail, é expressamente proibida. Se você (des�natário da mensagem) entende que recebeu esta mensagem indevidamente,

ou, mesmo por engano, por favor, informe este fato ao seu remetente, e apague-a imediatamente de seu computador. Outrossim, as opiniões e/ou informações expressadas neste e-mail

pertencem unicamente ao seu remetente e, não necessariamente, coincidem com aquelas refle�das, expedidas e/ou determinadas pela SLA PROPAGANDA LTDA.
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219783888

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA SLA PROPAGANDA LTDA

PROTOCOLO 219783888 - 11/02/2021

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29201135196
CNPJ 40.583.726/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98043368 DE 15/02/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 15/02/2021

EVENTOS

028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 98043368
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98043368

________________________________________

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06400272534 - IRENILDO  FERNANDES DE SOUSA
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