
 

 
 

Página 1 de 9 

 

RECURSO  

ORIGEM: COFECON 

INTERESSADO: ARTICUM PUBLICIDADE LTDA 

 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 

Nº 1/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

MARKETING E PUBLICIDADE. RECURSO. 

EMPRESA ARTICUM 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 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 Recorrente argumenta que as agências Faro, Shout e Cannes apontaram 

irregularidades ocorridas na padronização do conteúdo do invólucro 1 (capas, espaçamentos, 

tipologias); bem como irregularidades havidas no conteúdo do invólucro 3 (uso de fotos onde 

deveria haver apenas textos, declarações de casos de sucesso sem assinatura). 

 

Argumenta que a agência recorrente obteve a última colocação no certame 

porque nenhuma das demais concorrentes foi punida por descumprimento do edital, que esta 

medida é injusta e fere o princípio da isonomia. 

 

Aponta as seguintes irregularidades das concorrentes: 

 
a) I Comunicação: apresentou 13 peças no item Ideia Criativa, quando o 

edital delimitava um máximo de 10; no invólucro 2, apresentou fotos de sua 

equipe profissional; 

b) Radiola: textos e tipologia em desconformidade com o edital; 

apresentação de peças de repertório no formato A3, contrariando resposta da 

comissão a questionamento formal; não apresenta CNPJ do declarante na 

apresentação de caso de sucesso; 

c) RBM: espaçamentos e tipologia em desconformidade com o edital; 

d) Shout: espaçamentos e tipologia em desconformidade com o edital; uso 

de capa e contracapa plástica preta, o que poderia identificar a agência; 

e) Bertoni: espaçamentos e tipologia em desconformidade com o edital; 
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f) Azê: apresentação de fotos da equipe, além de fotos da estrutura; 

apresentação de caso de sucesso sem CNPJ do declarante; não observação do 

número de páginas exigido no item 3.2.1.4 do edital. 

 

Tendo por base essas irregularidades apresentadas quanto à proposta apresentada 

pelas demais agências, argumenta que o julgamento teve dois pesos e duas medidas. 

 

Queixa-se ainda a recorrente de haver rasuras nas planilhas de avaliação, com a 

maioria das notas sendo revisadas para baixo. No item a1 (Raciocínio Básico), em uma das 

planilhas a nota 10 é reduzida para 9. No item a2 (Estratégia de Comunicação Publicitária) foi 

riscada uma nota 23, reduzida para 20. Argumenta que a agência é prejudicada em quatro 

pontos, sem qualquer justificativa plausível. 

 

Além disso, a agência afirma que o edital estabelece que o Plano de 

Comunicação será apresentado em oito páginas e que o plano apresentado pela Articum 

obedeceu estritamente ao estabelecido pelo edital, não cabendo qualquer penalização neste 

sentido. 

 

Após apresentar a fundamentação jurídica, torna a apontar as irregularidades 

cometidas pelas concorrentes e queixa-se de não haver, na sessão de 10/05/2016, a apresentação 

da planilha detalhada, com sua respectiva justificativa, referente à pontuação atribuída às 

licitantes e que esta situação gera incerteza quanto ao aspecto objetivo do certame. 

 

A agência reclama novamente de ter duas notas diminuídas, causando um 

prejuízo de quatro pontos, e aponta a anotação de um suposto excesso no número de páginas. 

Argumenta que não houve qualquer excesso por parte da recorrente. 

 

Requer que seja conhecido e provido o recurso, com efeito suspensivo; que as 

propostas sejam revistas à luz do edital, punindo-se com desclassificação quem descumpri-lo; 

que as notas rasuradas sejam recompostas, mantendo-se a pontuação original; e que cada um 

dos pedidos expostos tenha análise e fundamentação individualizada. 

 

A agência Radiola apresentou suas contrarrazões quanto ao recurso apresentado 

pela agência Articum, argumentando que seguiu, sim, às especificações do edital e que, no 

tocante ao invólucro 1, a recorrente não é clara ao acusar as irregularidades que teriam ocorrido. 

Quanto ao invólucro 3, argumenta que não há manifestação do edital obrigando a apresentação 

de peças em formato A4. Aponta ainda que seu CNPJ está especificado no cabeçalho do item 

“Repertório”. 

 

A agência I Comunicação apresentou suas contrarrazões, argumentando que os 

três posts sequenciais de facebook são parte de uma mesma campanha, uma vez que contêm a 

mesma identidade visual e carregam os conceitos chave. 

 

Aponta ainda que no item 4.1.2 do edital não há nenhum dispositivo que proíba 

a apresentação da capacidade de atendimento com uso de fotos e que outras empresas fizeram 

o mesmo – citando, como exemplo, a Azê – e que mesmo apresentando a relação dos principais 
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clientes, a quantificação e qualificação, sob forma de currículo resumido dos profissionais, as 

instalações, a infraestrutura e os recursos materiais, a sistemática de atendimento e a 

discriminação das informações de marketing e comunicação, a agência foi penalizada. 

 

É a síntese. 

 

 

III. DA ANÁLISE  

 

Inicialmente, quanto às falhas de formatação apontadas no invólucro 1 de várias 

agências, a Subcomissão Técnica optou por não levar em conta este detalhe por entender que 

não afetava o julgamento do conteúdo em questão, nem implicava em qualquer forma de 

identificação das agências. Tal procedimento encontra respaldo no edital, cujo item 11.1.2.2 

preconiza: 

 
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 nenhuma agência foi punida por erros puramente formais, não 

procede a acusação de inobservância do instrumento editalício por parte da Subcomissão 

Técnica, tampouco há afronta ao princípio da isonomia. 

 

Quanto às acusações contra outras licitantes, argumenta a recorrente que no 

quesito Ideia Criativa a empresa I Comunicação utilizou treze peças publicitárias e não dez 

como determinava o edital. A contagem de peças está assim estabelecida: 

 
1) Aplicativo; 

2) Anúncio de página simples; 

3) Hotsite;  

4) Storyboard; 

5) Anúncio de página dupla; 

6) E-mail marketing; 

7) Banner Linkedin; 

8) Banner Uol; 

9) Mídia de elevador; 

10) Sequencial posts Facebook. 

 

A peça 8, Banner Uol, consiste de duas imagens, mas trata-se de uma peça 

apenas; a peça 9, Mídia de elevador, consiste em quatro imagens, sendo uma delas a figura que 

ilustra como as pessoas dentro do elevador estarão vendo o anúncio, enquanto as outras três são 

variações de uma mesma peça acrescentando-se o texto.  
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A peça 10, sequencial de posts para o facebook, apresenta três imagens. Todas 

apresentam a mesma identidade visual, mas as imagens são diferentes entre si, com leiaute e 

figuras próprias, demandando um novo trabalho de criação. 

 

Conforme o edital: 

 
4.1.1.3.1. Os exemplos de peças: 

a) estão limitados a dez, independentemente do meio de divulgação, do tipo 

ou característica da peça; 

(...) 

d) apresentados como parte de um kit serão computados individualmente no 

limite de que trata a alínea a do subitem 4.1.1.3.1. 

 

Desta forma, a Subcomissão entende que os itens 1 a 9 compreendem 9 peças 

diferentes, e que o item 10 compreende três peças, extrapolando o limite estipulado no edital. 

Por esta razão, a Subcomissão decide penalizar a agência I Comunicação com a perda de 1/10 

da pontuação atribuída no quesito Ideia Criativa. 

 

Quanto à acusação de que a agência utiliza fotos para apresentar sua equipe 

profissional no invólucro 2, mesmo relevando a falha da recorrente (por tratar-se do invólucro 

3 e não do invólucro 2), não há qualquer proibição do edital neste sentido. O conteúdo da 

capacidade de atendimento é definido pelo item 4.1.2 do edital: 

 
4.1.2. Capacidade de Atendimento: textos em que a licitante apresentará:  

a) relação nominal dos principais clientes atuais da licitante, com a 

especificação do início de atendimento de cada um deles; 

b) a quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido (no 

mínimo, nome, formação e experiência), dos profissionais que serão 

colocados à disposição da execução do contrato, discriminando-se as áreas de 

estudo e planejamento, criação, produção de rádio e TV, produção gráfica, 

mídia e atendimento; 

c) as instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que serão colocados 

à disposição para a execução do contrato;  

d) a sistemática de atendimento discriminará os prazos a serem cumpridos 

pelo licitante, na execução do contrato, incluídos os prazos a serem praticados, 

em condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de campanha 

e na elaboração de plano de mídia; 

e) a discriminação das informações de marketing e comunicação, das 

pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia que 

colocará regularmente à disposição do COFECON, sem ônus adicional, 

durante a execução do contrato. 

 

O edital dispõe que a capacidade de atendimento será apresentada em textos nos 

quais a licitante apresentará todos os itens exigidos. No item Capacidade de Atendimento 

apresentado pela agência I Comunicação, os textos encontram-se presentes. O edital não 

autoriza nem proíbe o uso de fotos e a presença ou não das fotos não foi levada em conta pela 

Subcomissão Técnica. 

 



 

 
 

Página 5 de 9 

 

A recorrente também acusa a agência Radiola de apresentar texto com 

espaçamentos em desconformidade com o edital, bem como apresentar peças em formato A3 

no invólucro 3. As falhas de padronização de texto foram desconsideradas pela Subcomissão, 

conforme expresso anteriormente. Quanto à apresentação de peças em formato A3, o edital não 

impõe qualquer óbice a este procedimento, que foi inclusive tratado na segunda rodada de 

questionamentos apresentados ao Cofecon: 

 
8) Os exemplos de peças que comporão o Invólucro 1 poderão ser entregues 

em A3 ou A4 seguindo a gramatura estipulado para o caderno? Podem ser 

inclusos nessas peças acabamentos especiais (cortes, verniz, entre outros)?  

Resposta: Sim, não há qualquer objeção no edital. 

24) O item 3.1.2.4, Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada 

define que a proposta deve ser elaborada em papel A4, branco. O item 

3.1.2.4.1 fala que “as especificações do subitem 3.1.2.4 aplicam-se, no que 

couber, ao subquesito Ideia Criativa”. O item  3.1.2.7  fala  que  “os  exemplos  

de  peças mencionados na alínea b do item 4.1.1.3.1, sem nenhuma 

identificação de sua autoria, devem ter formatos compatíveis com suas 

características e adequar-se ao tamanho do Invólucro nº 1. O formato do 

envelope é 26X36cm. Pergunta-se: A agência pode apresentar as páginas com 

as peças da ideia criativa em formato A3 dobrado ao meio (pois assim se 

adequaria ao formato do invólucro). 

Resposta: sim. 

 

Assim sendo, não cabe dúvida quanto à correção dos procedimentos da agência 

Radiola. 

 

A recorrente também acusa a agência RBM de apresentar texto com 

espaçamentos e tipologia em desconformidade com o edital. As falhas de padronização de texto 

foram desconsideradas pela Subcomissão, conforme expresso anteriormente, não cabendo 

dúvida quanto à correção dos procedimentos da agência RBM. 

 

A recorrente acusa a agência Shout de apresentar texto com espaçamentos e 

tipologia em desconformidade com o edital, bem como capa e contracapa plásticas pretas, 

alegando que tal fato poderia ser um elemento de identificação. As falhas de padronização de 

texto foram desconsideradas pela Subcomissão, conforme expresso anteriormente, o mesmo 

aplicando-se à capa e contracapas, não cabendo dúvida quanto à correção dos procedimentos 

da agência Shout. 

 

A recorrente também acusa a agência Bertoni de apresentar texto com 

espaçamentos e tipologia em desconformidade com o edital. As falhas de padronização de texto 

foram desconsideradas pela Subcomissão, conforme expresso anteriormente, não cabendo 

dúvida quanto à correção dos procedimentos da agência Bertoni. 

 

A recorrente também acusa a agência AZÊ de colocar fotos da equipe e da 

estrutura e declaração dos casos de sucesso sem o CNPJ do declarante, bem como de não 

observar o número de páginas exigido no item 3.2.1.4. 
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A questão quanto ao uso de fotos foi explicada anteriormente. O edital não 

autoriza nem proíbe o uso de fotos e a presença ou não das fotos não foi levada em conta pela 

Subcomissão Técnica como critério de avaliação. 

 

Quanto à declaração dos casos de sucesso sem o CNPJ, o edital não traz tal 

obrigação. O item 4.1.4.1 determina que os relatos deverão ser formalmente referendados pelo 

anunciante e a agência AZÊ cumpre com esta exigência. A exigência de CNPJ da própria 

licitante, no item 3.1.4 do edital, também é cumprida com a colocação de uma etiqueta na parte 

externa do envelope. O item 6.1.3 do edital trata da qualificação técnica e exige “até três 

declarações, expedidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atestem que a 

licitante prestou à declarante serviços compatíveis com os do objeto desta tomada de preços”, 

mas refere-se ao invólucro 5, que ainda não foi aberto. 

 

A crítica quando ao extrapolamento do número de páginas previsto no item 

3.2.1.4 já traz consigo um erro formal, uma vez que não existe item com este número no edital. 

A limitação ao número de páginas do Plano de Comunicação (oito) está presente no item 4.2 

do edital e a agência AZÊ cumpre com o estipulado. O Plano apresentado encontra-se assim 

distribuído: 

 

 Raciocínio Básico – Página 2 (a agência começa a numeração de 

páginas pelo número 2, contando a página em branco como sendo a primeira; 

 Estratégia de Comunicação Publicitária – Páginas 2 e 3; 

 Ideia Criativa – Páginas 3 e 4; 

 Listagem de peças – Página 5; 

 Estratégia de Mídia e Não Mídia – Página 6; 

 Gráficos, tabelas e textos da Estratégia de Mídia e Não Mídia – Páginas 

7 a 11. 

 

Conforme o edital, os conteúdos da página 5 e das páginas 7 a 11 não seria 

contado no total de páginas: 

 
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. 

 

A página 5, com a listagem das peças, faz parte da alínea a do item 4.1.1.3: 

 
a) Apresentará relação de todas as peças integrantes da campanha, 

incluídas as eventuais reduções e variações de formato e as peças que 

eventualmente extrapolarem o limite previsto na alínea a do subitem 4.1.1.3.1. 

 

Já os conteúdos das páginas 7 a 11 fazem parte do item 4.1.1.4, alíneas a e b: 
 

a) apresentação em que a licitante explicitará e justificará a estratégia e as 

táticas recomendadas, em consonância com a estratégia de comunicação 
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publicitária por ela sugerida e em função da verba referencial indicada no 

Briefing, sob a forma de textos, tabelas, gráficos e planilhas; 

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 recorrente queixa-se ainda de rasuras nas notas lançadas e da ausência de 

justificativas, o que colocaria em dúvida a lisura do julgamento. As avaliações do Plano de 

Comunicação da agência Articum encontram-se nas páginas 290, 303 e 317 do processo. A 

página 293 não contém quaisquer rasuras. Na página 303 existe uma rasura no item Estratégia 

de Comunicação Publicitária, aumentando a pontuação de 15 para 17 pontos. Na página 317 

efetivamente há três rasuras, sendo que uma delas reduziu a nota do Raciocínio Básico de 10 

para 9, outra reduziu a nota da Estratégia de Comunicação Publicitária de 23 para 20 e uma 

terceira reduziu a nota da Ideia Criativa de 19 para 17.  

 

A explicação das rasuras encontra-se na discrepância de pontuação superior a 

20% entre os avaliadores. Desta forma, conforme o edital, os avaliadores poderiam alterar as 

pontuações para eliminar a discrepância ou manter as pontuações e apresentar as justificativas. 

 
7.3.2. 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. 

 

No Raciocínio Básico as pontuações foram 7, 8 e 10 (apresentadas nas páginas 

290, 303 e 317, respectivamente); a discrepância foi eliminada reduzindo a terceira nota para 

9. Na Estratégia de Comunicação Publicitária, as notas foram 15, 15 e 23. A discrepância foi 

eliminada reduzindo a terceira nota para 20; no entanto, embora o problema estivesse 

solucionado, a segunda foi elevada de 15 para 17 pontos. Na Ideia Criativa as notas atribuídas 

foram 17, 14 e 19; muito embora não houvesse discrepância, o avaliador que atribuiu a terceira 

nota optou por reduzi-la para 17 pontos. Não há dispositivo no edital que impedisse a 

Subcomissão Técnica de rever as notas. 

 

A soma de todos os pontos ganhos e perdidos neste processo representa um total 

de quatro; dividindo-se por três (que é o número de integrantes da subcomissão técnica 

responsáveis pelas avaliações), a perda da agência Articum na pontuação final é de 1,33 pontos; 

ainda que estes pontos não fossem eliminados, cabe destacar que a agência ainda estaria no 

final da tabela de classificação, com 72,66 pontos. 

 

A queixa de que está anotado um suposto excesso do número de páginas é 

equivocada. A agência não sofreu qualquer penalização por suposto excesso de páginas. Tais 
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penalizações foram informadas em ata e não há qualquer menção à Articum, tendo sido 

penalizadas outras duas licitantes. A anotação presente à página 317 diz “não atende aos 2 

públicos alvo”, razão pela qual o avaliador responsável pode ter reduzido a nota da agência 

Articum. Na página 317.  

 

Por fim, a Recorrente alega que não houve a penalização dos licitantes que não 

observaram as formalidades constante do edital e registrados na Ata da primeira Sessão. 

 

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 

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 (1) penalizar a agência I Comunicação em 10% da pontuação no quesito Ideia Criativa, 

reduzindo a pontuação de 17,67 pontos para 15,91 pontos, por apresentar um excesso de peças; 
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bem como para (2) não penalizar: (a) a agência I Comunicação quanto ao uso de fotos na 

apresentação da Capacidade de Atendimento; (b) a agência Radiola por falhas formais ou por 

apresentação de peças em formato A3; (c) a agência RBM por falhas formais; (d) a agência 

Shout por falhas formais e pelo uso de capa e contracapa plástica preta; (e) a agência Bertoni 

por falhas formais e; (e) a agência AZÊ pela utilização de fotos na apresentação da Capacidade 

de Atendimento, pela ausência de CNPJ do declarante ou por excesso de páginas. 

 

 

Brasília-DF, 2 de junho de 2016. 

 

 

 

BIANCA LOPES ANDRADE RODRIGUES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do COFECON 


