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RECURSO  

ORIGEM: COFECON 

INTERESSADO: LUME COMUNICAÇÃO LTDA-EPP 

 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 

Nº 1/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

MARKETING E PUBLICIDADE. RECURSO. 

EMPRESA LUME COMUNICAÇÃO LTDA-EPP. 

 

 

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 é o dia 17 de maio de 2016 (terça-

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

17.05.2016.  
 

 

II. DA SÍNTESE 

 

 A agência argumenta que a atribuição de nota zero à Estratégia de Mídia e Não 

Mídia, sob justificativa de que se encontrava fora do limite de oito páginas previsto para o Plano 

de Comunicação, é equivocada. Afirma que no item 7 do edital (Julgamento da Proposta 

Técnica) não há dispositivos que indiquem que a extrapolação do número de páginas levaria 

automaticamente à nota zero, sendo esta uma inovação da Subcomissão. 

 

Apresenta também o item 7.5 do edital, afirmando que “se houver 

desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições do 

instrumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada 

em planilhas”. 

 

Questiona o fato de que várias outras empresas deveriam receber nota zero nos 

mais variados quesitos por erros formais, registrados na ata da primeira sessão, quais sejam: 

falta de padronização, espaçamentos entre linhas diversos, fontes em caixa alta para separação 

de itens, negritos, entre outros. Menciona, ainda, que diversas agências não atenderam à 

resposta ao questionamento número 9, determinando que as peças sejam apresentadas em 

formato A4 e algumas agências o fizeram em A3; e à resposta ao questionamento 19, indicando 

que a capacidade de atendimento deve ser feita apenas em formato de textos, havendo propostas 

com fotos e gráficos. 
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A agência também alega que o procedimento da Subcomissão descumpriu o 

edital, e que o julgamento deve ser balizado em critérios objetivos previamente definidos no 

instrumento convocatório. 

 

Argumenta ainda que o limite de oito páginas não foi extrapolado, afirmando 

que os conteúdos obedecem ao que foi disposto no edital e nos questionamentos apresentados. 

Afirma, ainda, que a resposta à pergunta 21, na segunda rodada de questionamentos, foi uma 

cópia exata do edital, e que, ainda tendo dúvidas, foi apresentado outro questionamento (número 

1, terceira rodada), perguntando se a estratégia de mídia e não mídia estaria fora do limite de 

oito páginas. 

 

Diante dos argumentos apresentados, a agência requer que seja considerada 

classificada, com o lançamento da nota da estratégia de mídia e não mídia, conforme determina 

o edital; que seja realizada uma recontagem minuciosa do total de páginas do Plano de 

Comunicação apresentado; que a subcomissão avalie os questionamentos apresentados na 

primeira sessão, quanto à apresentação formal; e que o recurso seja remetido à autoridade 

superior. 

 

A agência I Comunicação apresentou contrarrazões argumentando que o início 

da Estratégia de Mídia e Não Mídia se dá na página 9, quando todo o Plano de Comunicação 

deveria estar dentro do limite de oito páginas. Afirma ainda que a recorrente faz requerimento 

para retornar ao certame e que atribui a si mesma a nota de 8,33 pontos, o que é inadmissível 

dentro do processo licitatório, cabendo apenas à Comissão avaliar os quesitos e pontuar o Plano 

de Comunicação. 

 

É a síntese. 

 

 

III. DA ANÁLISE  

 

A desclassificação da agência Lume deveu-se ao item 7.4 do edital, o qual 

estabelece que: 

 
7.4 - Será desclassificada a Proposta que: 

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

b)  não alcançar, no total, a nota mínima de setenta pontos; 

c)  obtiver nota zero em quaisquer dos quesitos ou subquesitos a que se 

referem os itens 7.2.1.1 a 7.2.1.4 e 7.2.2 a 7.2.4. 

 

Muito embora não haja, no item 7 do edital, um dispositivo específico que 

explicite o procedimento de penalizar os conteúdos do Plano de Comunicação que extrapolam 

o limite máximo de páginas previsto no item 4.2, a própria decisão de aplicar esta penalização 

foi um ato de bom senso por parte da Subcomissão. A alternativa a esta decisão seria a aplicação 

da letra fria do edital, em seu item 7.4, alínea a, desclassificando diretamente as propostas que 

não obedeceram ao limite de oito páginas imposto pelo edital – entre elas, entendeu a 

Subcomissão, a proposta 6, que corresponde à agência Lume. 
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A argumentação de que, mesmo com a desclassificação, as notas deveriam ter 

sido lançadas, encontra abrigo no item 7.5 do edital. Destaque-se que a nota lançada em 

planilha, assim como na ata, foi zero. Entretanto, as avaliações individuais foram 

disponibilizadas aos licitantes e a nota originalmente atribuída à Agência Lume no quesito 

Estratégia de Mídia e Não Mídia foi de 8,33 pontos. 

 

Quanto aos demais erros formais cometidos por outras agências quanto a 

espaçamento entre linhas, negritos, uso de fontes em caixa alta, enfim, falta de padronização, a 

Subcomissão optou por relevá-los, respaldada pelo item 11.1.2.2 do edital: 

 
11.1.2.2 – A Comissão Permanente de Licitação e a Subcomissão, conforme 

o caso, poderão, no interesse do COFECON, relevar omissões puramente 

formais nas Propostas e nos Documentos de Habilitação apresentados pelas 

licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta 

tomada de preços e possam ser sanadas no prazo a ser fixado pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

Uma vez que tais erros formais não comprometiam a lisura do processo, a 

Subcomissão decidiu ocupar-se do conteúdo das propostas e não da forma. Cabe destacar que 

a agência Lume não foi penalizada por nenhum destes erros formais, mas porque uma parte do 

Plano de Comunicação extrapolava o limite de oito páginas imposto pelo item 4.2 do edital. 

 

No que diz respeito ao quantitativo de páginas, a empresa apresenta os 

questionamentos que foram submetidos ao Cofecon e argumenta que as respostas não foram 

suficientemente claras. Uma delas foi a pergunta 21, pertencente à segunda rodada de 

questionamentos. 

 
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 ao somar-se o limite de oito páginas.  
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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. 

 
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. 

 

Se ainda houvesse dúvida, a resposta menciona nominalmente os quatro itens 

que fazem parte do plano, sendo a Estratégia de Mídia e Não Mídia um deles – ou seja, está 

inclusa no Plano de Comunicação, restrito a oito páginas. A resposta deixa claro que a exceção 

está aberta para tabelas, gráficos, planilhas e outros textos. Há um texto principal, limitado a 

oito páginas. E este limite foi seguido pela vasta maioria das licitantes, sendo apenas duas delas 

penalizadas por extrapolar o limite. 

 

Quanto às exceções da contagem de páginas, os conteúdos que não serão 

incluídos 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. 

 

A contagem de páginas da proposta apresentada pela agência Lume, ela está 

assim realizada: 

 

 Página em branco (não conta no total de páginas); 

 Raciocínio Básico (páginas 1 a 3); 

 Estratégia de Comunicação Publicitária (páginas 3 a 8) 

 Ideia criativa (página 8); 

 Estratégia de Mídia e Não Mídia (Páginas 9 e 10); 

 Tabelas e gráficos (páginas 11 a 28 – não contam no total de páginas); 

 Página em branco (não conta no total de páginas). 

O quesito Ideia Criativa, apresentado no Plano de Comunicação, contempla 

apenas uma listagem das peças, conforme exigido pelo item 4.1.1.3 do edital. Esta listagem 
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poderia perfeitamente ser inserida em um anexo, uma vez que o referido item informa que ela 

não fará parte das oito páginas previstas para o Plano de Comunicação. Assim sendo, em que 

pese o fato de a empresa não o ter feito, é cabível que o item 4.1.1.3 seja desconsiderado do 

total de páginas. 

 

Quanto ao item 4.1.1.4, o edital estabelece que a estratégia de mídia e não mídia 

deve conter: 

 
b) simulação de plano de distribuição de todas as peças e ou material 

destinados a veiculação, exibição, exposição ou distribuição, sob a forma de 

textos, tabelas, gráficos e planilhas. 

 

A Estratégia de Mídia e Não Mídia teve um texto composto por duas páginas, 

sendo a parte inicial composta por um título e dez linhas de texto e o restante sendo a Simulação 

do Plano de Distribuição de Peças, apresentada em forma de texto. Uma vez que este conteúdo 

está explicitado na alínea supramencionada e que esta alínea também é parte da exceção quanto 

à contagem do número de páginas, e apesar de não ter sido separado pela empresa na forma de 

anexo, é cabível que a Simulação seja excluída da contagem de páginas. 

 

Como consequência, o restante da Estratégia de Mídia e Não Mídia pode ser 

perfeitamente alocado no espaço da página 8 que é ocupado pela Ideia Criativa, cujo conteúdo, 

tal como se mencionou anteriormente, também não faz parte da contagem de páginas. Desta 

forma, o conteúdo do Plano de Comunicação apresentado pela agência Lume não extrapola o 

limite de páginas imposto pelo edital. 

 

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

levantados na Ata da primeira Sessão, e que diziam respeito a apresentação formal das 

propostas das outras licitantes. 

 

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 



 

 
 

Página 6 de 6 

 

as impropriedades, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

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 atender ao pedido de contagem minuciosa de páginas;  atribuir a nota 8,33 à Estratégia de 

Mídia e Não Mídia da agência Lume, revogando sua desclassificação no certame, e não 

penalizar as agências que cometeram erros formais em seus Planos de Comunicação quanto a 

espaçamentos entre linhas, uso de negritos, caixa alta e outros. 

 

Com a decisão, a nova nota da agência Lume passa a ser de 86,00 pontos. 

 

 

 

Brasília-DF, 2 de junho de 2016. 

 

 

 

BIANCA LOPES ANDRADE RODRIGUES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do COFECON 


