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RECURSO  

ORIGEM: COFECON 

INTERESSADO: CANNES PUBLICIDADE LTDA 

 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 

Nº 1/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

MARKETING E PUBLICIDADE. RECURSO. 

EMPRESA CANNES PUBLICIDADE LTDA. 

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Inicialmente, cumpre registrar que o Edital estabelece, em seu item 13.3, que 

eventuais recursos referentes à presente Tomada de Preços deverão ser interpostos no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.  

 

Como a segunda Sessão foi realizada no dia 10 de maio de 2016 (terça-feira), o 

termo final para a interposição dos recursos pelos licitantes foi o dia 17 de maio de 2016 (terça-

feira), sendo, portanto, tempestivo o recurso da empresa, já que este foi apresentado no dia 

16.05.2016.  

 

 

II. DA SÍNTESE 

 

A agência argumenta que a pontuação não tem critérios sustentáveis e que as 

notas atribuídas foram afetadas por critérios objetivos, aos quais não foi dada a devida 

apreciação. Apoia-se no fato de que a análise do invólucro 3 comprova plena capacidade de 

atendimento por parte da agência, obtendo a maior pontuação (32 pontos) entre as licitantes.  

 

Relata a existência de rasuras nas planilhas de avaliação, apontando para uma 

análise do critério a2 (Estratégia de Comunicação Publicitária), que tinha nota 21 e que, 

posteriormente, foi reduzida para 19. O mesmo ocorre em outra planilha quanto ao critério a4 

(Estratégia de Mídia e Não Mídia), lançada como 9, reduzida para 7 e depois reduzida para 3,5. 

 

Discute ainda o fato de ter a agência Cannes extrapolado o limite de páginas para 

a apresentação do Plano de Comunicação Publicitária, argumentando que tal informação não 

procede. Cita o item 4.2 do edital, afirmando que a relação prevista na alínea 4.1.1.3 e os textos, 

tabelas, gráficos e planilhas referentes às alíneas a e b do item 4.1.1.4 não constarão na soma 

das páginas.  

 

Enumera as páginas de sua própria proposta, tendo o raciocínio básico nas 

páginas 1 a 3; a estratégia de comunicação publicitária nas páginas 4 a 6; a ideia criativa na 

página 7, reivindicando que esta página não deve ser contada; e a estratégia de mídia e não-

mídia nas páginas 11 a 24, lembrando que estas também não devem ser contadas, conforme o 

edital. 
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Por fim, argumenta que a agência Cannes foi prejudicada em 7,5 pontos na 

avaliação do invólucro 1, sendo 2 pontos da estratégia de comunicação publicitária e 5,5 pontos 

da estratégia de mídia e não mídia. O acréscimo destes 7,5 pontos colocaria a agência em 

terceiro lugar, com pontuação total 84,17. 

 

Diante dos argumentos apresentados, a agência requer que a Estratégia de 

Comunicação receba a nota 21 e a estratégia de mídia e não mídia receba a nota 9; que sejam 

desclassificadas ou penalizadas com redução de pontos (o texto sugere uma frase incompleta, 

uma vez que não há um sujeito definido); e que cada um dos pedidos expostos tenha sua análise 

e fundamentação individualizada. 

 

A agência I Comunicação apresentou suas contrarrazões ao recurso impetrado. 

Argumenta que as rasuras não representam violação do edital, uma vez que as notas atribuídas 

pelos integrantes da subcomissão técnica não podem ter discrepância de mais de 20% e que 

somente em caso de manutenção da discrepância seria necessário apresentar uma justificativa 

escrita. 

 

Aponta, também, que a recorrente efetivamente extrapolou o limite de páginas 

estipulado para a apresentação do Plano de Comunicação e critica a alegação de que várias 

empresas não cumpriram as regras do edital, afirmando que é genérica e sem motivação. 

 

É a síntese. 

 

 

III. DA ANÁLISE  

 

Efetivamente, na avaliação do invólucro 3, foram atribuídos 32 pontos à agência 

Cannes, o que demonstra sua capacidade de atendimento ao Cofecon. No entanto, cabe recordar 

que a capacidade de atendimento era apenas um dos quesitos que estava sob avaliação.  

 

A agência alega uma rasura na avaliação do item a2 (página 306), apresentando 

inclusive fotocópia. Há ainda outra rasura (página 293), esta não relatada no recurso, mas 

igualmente referente à avaliação do item a2 do invólucro 1. A motivação para a existência 

destas rasuras encontra-se no item 7.3.2 do edital: 

 
Se, na avaliação de um quesito ou subquesito, a diferença entre a maior e a 

menor pontuação for maior que 20% da pontuação máxima do quesito ou 

subquesito, a Subcomissão técnica reavaliará a pontuação atribuída ao quesito 

ou subquesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações 

atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos postos no instrumento 

convocatório. 

 

7.3.2.1. Caso os autores das pontuações destoantes não adotem novas 

pontuações, deverão registrar suas justificativas por escrito em ata, a qual 

deverá ser assinada por todos os membros da Subcomissão técnica e passará 

a compor o processo da licitação. 
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Na situação em tela, ocorreu entre as notas atribuídas uma discrepância superior 

a 20% da pontuação máxima (ou seja, superior a 5 pontos). A Subcomissão tinha dois caminhos 

a seguir, sendo um deles a reavaliação das pontuações e o outro a manutenção das notas com 

justificativa escrita em ata. Optou-se pela reavaliação, com a maior nota (21 pontos) sendo 

reduzida para 19 pontos e a menor (12 pontos) sendo elevada para 14 pontos, sanando a 

discrepância sem que houvesse prejuízo na pontuação total da estratégia de comunicação 

publicitária, que permaneceu com 17 pontos de média. A redução de dois pontos em uma 

avaliação (página 306) foi compensada pelo aumento de dois pontos em outra avaliação (página 

293). 

 

Ademais, alega outra rasura (página 310), apresentada na avaliação do item a4. 

Tal rasura decorre de reavaliação por parte dos integrantes da Subcomissão técnica, sendo que 

um de seus membros reavaliou a nota 9 apresentada e reduziu para 7. Algo semelhante ocorre 

em outra avaliação (página 293), esta não reclamada no recurso, na qual a nota foi reduzida de 

7 para 6. Embora não tenha havido originalmente discrepâncias superiores a 20%, os integrantes 

da subcomissão decidiram reavaliar as notas. Tal reavaliação reduziu em 1,00 ponto a nota da 

estratégia de mídia e não mídia, de 7,67 para 6,67. 

 

A agência questiona ainda o fato de ter sido a nota do item a4 reduzida para 3,5 

(página 310). Ressalte-se que a nota final da estratégia de mídia e não mídia, naquela mesma 

avaliação, foi de sete pontos e foi esta a nota considerada para fazer a média aritmética e obter 

a pontuação final do quesito, que foi de 6,67. Entretanto, devido ao fato de que a estratégia de 

mídia e não mídia se encontrava parcialmente fora do limite estabelecido de páginas, a 

subcomissão decidiu punir a empresa com a perda de metade dos pontos obtidos no item a4, o 

que reduziu a nota para 3,33. Destaque-se que tal decisão foi expressa pela subcomissão em 

ata: 

 
O item 4.2 do Edital determina que “O texto pertinente ao Plano de 

Comunicação Publicitária está limitado a oito páginas, ressalvado que não 

serão computadas nesse limite as páginas utilizadas eventualmente apenas 

para separar os textos dos quesitos, a página com a relação prevista na alínea 

a do item 4.1.1.3, os roteiros das peças de que trata a alínea b do item 4.1.1.3 

e os textos, tabelas, gráficos e planilhas referentes às alíneas a e b do item 

4.1.1.4”. Mesmo com as exceções previstas, o Plano de Comunicação 

Publicitária das Empresas 6 e 8 superou o limite estabelecido, razão pela qual 

foram desconsiderados os conteúdos posteriores à página 8. No caso da 

Empresa 8, os conteúdos representavam uma parte do item “Estratégias de 

Mídia e Não-Mídia”, sendo atribuída apenas a metade da nota a este quesito; 

e no caso da Empresa 6, os conteúdos representavam a totalidade do mesmo 

item, razão pela qual foi atribuída nota zero. 

 

Na segunda sessão, foi lida a ata da reunião da subcomissão, informando a 

decisão quanto aos conteúdos que extrapolavam o limite de oito páginas. Verificou-se também 

que o plano de comunicação identificado como “Empresa 8” correspondia à agência Cannes.  
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Quanto à observância ou não do limite de páginas, o edital da licitação estabelece 

que: 

 
4.2 - O  texto  pertinente  ao  Plano  de  Comunicação  Publicitária  está  

limitado  a  oito  páginas, ressalvado que não serão computadas nesse limite 

as páginas utilizadas eventualmente apenas para separar os textos dos 

quesitos, a página com a relação prevista na alínea a do item 4.1.1.3, os 

roteiros das peças de que trata a  alínea  b  do  item  4.1.1.3  e  os  textos,  

tabelas,  gráficos  e  planilhas referentes às alíneas a e b do item 4.1.1.4. 

 

Os itens mencionados que não contarão no total de páginas são: 

 

 Item 4.1.1.3, alínea a: uma relação com todas as peças; 

 Item 4.1.1.3, alínea b: as peças que corporificam a ideia criativa; 

 Item 4.1.1.4: textos, tabelas, gráficos e planilhas referentes às alíneas a 

e b. 

 

O limite de páginas foi também objeto de questionamentos por parte de empresas 

licitantes, com a finalidade de esclarecer eventuais dúvidas que pudessem surgir quanto ao 

cumprimento das exigências do edital. Tais questionamentos foram publicados na página do 

Cofecon na internet antes da apresentação das propostas, a fim de que houvesse tempo hábil 

para adequá-las. 

 

Assim sendo, na lista “Questionamentos 2” apresenta-se uma dúvida quanto ao 

texto da estratégia de mídia e não mídia, assim apresentada e respondida: 

 
21) O item 4.1.1.4 a) e b), Estratégia de Mídia e não mídia possui limite de 

páginas para a apresentação dos textos? Se sim, qual o limite? 

 

Resposta: Conforme o item 4.2 do edital: “O texto pertinente ao Plano de 

Comunicação Publicitária está limitado a oito páginas, ressalvado que não 

serão computadas nesse limite as páginas utilizadas eventualmente apenas 

para separar os textos dos quesitos, a página com a relação prevista na alínea 

a do item 4.1.1.3, os roteiros das peças de que trata a alínea b do item 4.1.1.3 

e os textos, tabelas, gráficos e planilhas referentes às alíneas a e b do item 

4.1.1.4.” 

 

Conforme o item 3.1.2.2, a Proposta Técnica: Plano de Comunicação 

Publicitária – Via Não Identificada contempla Raciocínio Básico, Estratégia 

de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não 

Mídia. 

 

Destaque-se o parágrafo final desta resposta, afirmando que, conforme o item 

3.1.1.2 do edital, os quatro itens devem fazer parte do Plano de Comunicação Publicitária. 

Assim sendo, não há margem para pensar que o texto de explicação de um item pudesse ser 

desconsiderado. Nesta mesma linha, numa rodada de questionamentos seguinte, perguntou-se 

se o item 4.1.1.4, estratégia de mídia e não mídia, não seria considerado no total de oito páginas. 
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1. Conforme o item 4.2 do edital: “O texto pertinente ao Plano de 

Comunicação Publicitária está limitado a oito páginas, ressalvado que não 

seraõ computadas nesse limite: - as páginas utilizadas eventualmente apenas 

para separar os textos dos quesitos; - a página com a relação prevista na alínea 

a do item 4.1.1.3, os roteiros das peças de que trata a alínea b do item 4.1.1.3 

(ideia criativa); - e os textos, tabelas, gráficos e planilhas referentes às alíneas 

a e b do item 4.1.1.4 (estratégia de mídia e não mídia). Pergunta-se: se 

componentes do item 4.1.1.4 (texto, tabela, gráfico e planilha) devem ser 

desconsiderados da contagem de 8 páginas do plano não identificado, logo a 

estratégia de mídia não será computada. Nosso entendimento está correto?  

 

Resposta: Conforme o item 3.1.2.2, a Proposta Técnica: Plano de 

Comunicação Publicitária – Via Não Identificada contempla Raciocínio 

Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de 

Mídia e Não Mídia. É deste Plano de Comunicação que o edital trata no item 

4.2 quando limita o conteúdo a oito páginas, abrindo exceção para tabelas, 

gráficos, planilhas e outros textos. 

 

Sanada esta dúvida, o plano apresentado pela Empresa 8 tem as seguintes 

páginas: 

 

 Folha em branco (não conta no total); 

 Raciocínio Básico (páginas 1 a 3); 

 Estratégia de Comunicação Publicitária (páginas 4 a 6); 

 Ideia criativa (página 7); 

 Estratégia de Mídia e Não Mídia (páginas 8 a 10); 

 Anexos (páginas 11 a 23 – não contam no total); 

 Página em branco (não conta no total). 

 

Destaque-se que no recurso apresentado pela agência Cannes, o conteúdo das 

páginas 8 a 10 foi omitido, figurando as páginas 11 a 23 como Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

 

A página 7 do Plano de Comunicação traz a Ideia Criativa e, efetivamente, há 

um parágrafo de três linhas e uma relação de peças, sendo que em algumas delas há inclusive a 

especificação de quantas unidades serão impressas ou confeccionadas ou a forma de utilização 

– o que, em princípio, deveria figurar na estratégia de mídia e não mídia. Isto posto, a quase 

totalidade da página 7 traz conteúdos que poderiam perfeitamente estar listados num anexo, 

sem necessariamente fazer parte do texto referente à ideia criativa.  

 

Levando em conta estes critérios, bem como o espaço em branco constante na 

página anterior e aplicando o bom senso, a subcomissão opina pela desconsideração da página 

7 no total de páginas do Plano de Comunicação. 

 

Já as páginas 8 a 10 contêm a Estratégia de Mídia e Não Mídia. Muito embora o 

edital preveja que textos de apoio possam ser inseridos nos anexos, não há margem para 

pretender eliminar o item a4 da contagem de páginas. 
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Com a ausência da página 7, o Plano de Comunicação passa a ter um total de 9 

páginas, sendo que as últimas três contêm a Estratégia de Mídia e Não Mídia e uma delas 

extrapola o limite de páginas. Assim sendo, ao invés de punir a empresa com a perda de metade 

dos pontos obtidos neste critério, a punição passa a ser de apenas um terço dos pontos, tendo 

em vista que apenas um terço do conteúdo encontra-se em área que extrapola o limite de 

páginas. 

 

Ressalte-se que a própria decisão de punir a empresa invalidando as páginas que 

extrapolam o limite é um ato de bom senso, uma vez que a letra fria do edital, se aplicada, 

poderia incorrer na desclassificação da licitante: 

 
7.4 - Será desclassificada a Proposta que: 

a)  não atender às exigências do presente Edital e de seus anexos; 

 

A argumentação de que a agência foi prejudicada em 7,5 pontos não procede. A 

alteração de notas na Estratégia de Comunicação Publicitária comportou tanto uma redução 

quanto um acréscimo de pontos, a fim de atender ao edital, não afetando a pontuação total. A 

alteração de nota na Estratégia de Mídia e Não Mídia não foi de 9 para 7 pontos e sim de 7,67 

para 6,67 (redução de 1 ponto) e esta revisão é prerrogativa da subcomissão, tendo sido efetuada 

durante as avaliações, antes da consolidação das notas. Por último, a subcomissão eliminou a 

página 7 e esta decisão levanta a nota do quesito Estratégia de Mídia e Não Mídia para 4,45 

(dois terços de 6,67). 

 

Por fim, alega a empresa que não foram considerados os apontamentos 

levantados na Ata da primeira Sessão, e que diziam respeito a erros como capas plásticas, uso 

de entrelinhas, negritos e sublinhados, apresentação de fotos e imagens no invólucro 3.  

 

Todavia, nesse ponto a alegação da empresa não merece prosperar, haja vista 

que eventuais inconformidades quanto aos aspectos meramente formais não tem o condão de 

desclassificar as propostas dos licitantes, especialmente pelo fato de não ter acarretado prejuízos 

à competitividade do certame e à contratação da proposta mais vantajosa. 

 

As exigências de formatação preconizadas no Edital ou nas respostas aos 

questionamentos deram-se apenas com o intuito de pradonizar as propostas e seus conteúdos, e 

desclassificar as empresas licitantes em decorrência de falhas ou erros meramente formais e 

sem substância vai de encontro ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade preconizada no 

ordenamento jurídico pátrio. 

 

Nesse sentido é o entendimento do TCU acerca de erros ou falhas formais que 

não alteram a substância das propostas. Vejamos: 

 
Observe, ao proceder ao julgamento de licitações na modalidade pregão 

eletrônico, o procedimento previsto no § 3º do art. 26 do Decreto nº 

5.450/2005, quando verificado, nas propostas dos licitantes, erros ou falhas 

formais que não alterem sua substância, devendo, nesse caso, sanar de ofício 

as impropriedades, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
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acessível aos demais licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.  

Acórdão 2564/2009 Plenário 

 

A existência de falhas formais em procedimentos licitatórios, que não tragam 

prejuízos à competitividade do certame e à contratação da proposta mais 

vantajosa pela Administração Pública, não ensejam sua nulidade.  

Acórdão 2586/2007 Primeira Câmara (Sumário) 

 

A existência de falhas formais em procedimentos licitatórios, que não tragam 

prejuízos à competitividade do certame e à contratação da proposta mais 

vantajosa pela Administração Pública, não enseja a sua nulidade.  

Acórdão 2469/2007 Plenário (Sumário) 

 

 

 

IV. DA CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, à luz dos fundamentos e documentação trazidos à baila, com 

as devidas observações e o apoio na legislação, a Comissão Permanente de Licitação do 

COFECON conhece do recurso apresentado e julga parcialmente procedente o recurso, 

para  manter as notas dos quesitos Estratégia de Comunicação Publicitária (17 pontos) e 

Estratégia de Mídia e Não Mídia (6,67 pontos) e; alterar a punição que eliminava metade dos 

pontos do quesito Estratégia de Mídia e Não Mídia, determinando que a redução passa a ser de 

um terço e a nota final passa a ser de 4,45 pontos (contra 3,33 anteriormente). 

 

Com a decisão, a nova nota da agência Cannes passa a ser de 77,79 pontos. 

 

 

 

Brasília-DF, 2 de junho de 2016. 

 

 

 

BIANCA LOPES ANDRADE RODRIGUES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do COFECON 


