PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019
ESCLARECIMENTO
Objeto: Prestação de serviços de clipping jornalístico.
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO
1.1.

O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de suas
atribuições por força do art. 11º do Decreto nº 5.450/2005 e da Portaria CFMV nº
n.º01/2019, apresenta para os fins administrativos a resposta ao pedido
ESCLARECIMENTO ao edital.

2 - DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO
2.1.

Trata-se de uma notificação ao Edital nº 12/2019, apresentado pela empresa a Empresa
Folha da Manhã S/A, identificada nos autos do Processo Administrativo nº 1986/2019
(fl. 143).

2.2.

O edital dispõe no item 23.5 “Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet,
no endereço: pregao@cfmv.gov.br.”

2.3.

Embora o pedido não seja efetivamente um pedido de esclarecimento ao edital,
entendo que tal questão poderá ser enquadrada, para efeito de prazo, nestas
condições. Assim, o pedido foi encaminhado para o e-mail institucional indicado no
edital, no dia 04/07/2019, às 12h38, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO,
estando em observância com as exigências contidas no edital.

3 – DAS RAZÕES DO PEDIDO
O pedido apresentado foi no seguinte sentido:
NOTIFICAÇÃO uso de conteúdo do Jornal Folha de S. Paulo
NOTIFICAÇÃO do jornal Folha de S.Paulo referente a licitação para contratação de
empresa para fornecimento de serviços de clipping jornalístico para o CFMV.
Tomamos conhecimento da realização de certame licitatório do Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV), PE/12/2019, tendo como objeto a contratação de empresa
especializada em serviços de monitoramento das matérias jornalísticas e na elaboração de
clipping eletrônico diário personalizado de jornais (locais ou nacionais), incluindo a Folha de
S.Paulo (folha.com)
Na condição de detentora dos direitos de publicação do referido jornal, a Empresa Folha
da Manhã S/A, com sede na Alameda Barão de Limeira, 425, 5º andar, São Paulo, SP, inscrita
no CNPJ no 60.579.703/0001-48, informa que para realizar o serviço de clipping é necessário
que as empresas do setor tenham Licenciamento para a Pesquisa dos Conteúdos das
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3.1.

publicações feitas no site, versão eletrônica e no jornal impresso.
Assim, alertamos a V.Sa. que a não exigência nos certames licitatórios destes
documentos ou na fase de contratação e execução destes serviços, redundam- na
violação dos direitos autorais e afrontam os artigos 28 e 29 da Lei 9.610/98, podendo
acarretar demandas judiciais na condição de solidária nas ações.

4 - DA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA
4.1. Embora apenas opinativo o parecer jurídico, entendo como relevantes os argumentos
apresentados, tendo em vista que tal análise é revestida de maior entendimento técnico
jurídico sobre o caso em questão, assim vejamos
PARECER JURÍDICO N.º100/2019
(...)
10.
Do exame do conteúdo dos julgados e dos documentos que instruem o processo
administrativo, afastadas as peculiaridades específicas de cada caso, é possível observar que os
entendimentos pela regularidade da divulgação de matérias têm como juízo fundamental que:
a) a atividade de monitoramento deve limitar-se à mera reprodução (de forma bruta)
sem qualquer tratamento, análise e crítica (sem esforço intelectual de quem a transmite);
b) a reprodução deve vir acompanhada de expressa menção à autoria e à fonte;
c) a reprodução deve restringir-se à conteúdo acessível ao público em geral (sem
acesso restrito mediante assinatura, por exemplo);
d) a reprodução não deve consistir em exploração econômica da matéria (à exemplo da
divulgação em revista técnica submetida comercializada) e deve ser peculiar aos
interesses de quem as divulga.

11.

Os entendimentos acima desenvolvem-se em apurado respeito e consonância com a Lei
nº 9.610/1998 (em especial aos artigos 36, 46, I, ‘a’) e a Convenção de Berna (artigo 10), normas
que tratam acerca da proteção aos direitos autorais e equivalentes de obras literárias e artísticas
e assemelhadas.

12.

Considerando que os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº 12/2019 possuem
tecnicidade típica e estranha a este Departamento Jurídico, e com base nas considerações
jurídicas anteriormente evidenciadas, necessário que o Departamento de Comunicação se
manifeste acerca dos elementos apresentados no item 10 de forma a elucidar se os termos do
certame atendem ao que se registra como conforme com os direitos autorais.

13.

Sendo registrado que os serviços indicados no Termo de Referência possuem as
referidas características indicadas nesta manifestação, não há que se falar em violação, por parte
deste CFMV, dos direitos autorais dos veículos de publicação cujas matérias serão monitoradas.

14.

É de responsabilidade da Contratada celebração de acordos com as empresas/veículos
jornalísticos que garantam a divulgação do conteúdo monitorado. Discordâncias
comerciais e ações judiciais eventualmente movidas por empresas proprietárias dos
veículos monitorados contra a Contratada não a eximem das penalidades previstas no
edital e no Contrato.
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Por fim, considerando que esta manifestação é marcada pela natureza eminentemente
opinativa, não vinculando o gestor público, caso entenda, a autoridade competente, necessário,
sugere-se como texto para inclusão no edital do certame o seguinte:

(...)
III - Conclusão
1.
Por todo exposto, efetuadas as considerações jurídicas acerca das condições para
regularidade do certame, necessário que o Processo Administrativo siga para manifestação técnica
do Departamento de Comunicação e, após, ao Presidente deste CFMV.
É o Parecer.
Renata Medina
Advogada
OAB/DF Nº 17.074 (Matr. nº 443)

5 - DA RESPOSTA APRESENTADA PELA ÁREA TÉCNICA
A resposta do DECOM do CFMV foi no seguinte sentido:
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5.1.

6 - DA CONCLUSÃO
6.1.

Diante das informações acostadas aos autos, ficou demonstrado que os serviços
almejados consistem no acompanhamento constante de matérias jornalísticas, visando
coletar aqueles que fazem menções a assuntos voltados ao interesse do CFMV,
auxiliando, assim, nas ações estratégicas que envolvem a gestão da informação da
Autarquia, sem qualquer publicidade ou comercialização do conteúdo.

6.2.

De todo modo, embora o questionamento (notificação) apresentado não tenha sido
objeto de impugnação ao edital, se demonstrou pertinente e justificável que, no caso
concreto, seja inserido no edital (obrigações da contratada – Item 7 do TR) que é de
total responsabilidade da contratada a celebração de acordos com as
empresas/veículos jornalísticos que garantam a divulgação do conteúdo monitorado.

6.3.

Assim, em observância ao disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993, assim como do
entendimento do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n.º 702/2014Plenário1, serão realizados os seguintes procedimentos:
6.3.1. Suspensão do Pregão;
6.3.2. Retificação do instrumento convocatório;
6.3.3. Republicação do edital com a reabertura de prazo.

6.4.

Sendo assim, por força do art. 11, inciso II do Decreto 5.450/2005, torno pública a
resposta ao pedido apresentado.
Brasília, 12 de julho de 2019.

1

9.4.1. no caso de alterações no objeto licitado, no curso do certame, que impactem na formulação das propostas dos concorrentes, a reedição
do respectivo edital faz-se necessária, em conformidade com o disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993;
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Michel de Lima
Pregoeiro/CFMV
Portaria CFMV nº 01/2019

