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RECURSO  

ORIGEM: COFECON 

INTERESSADO: RADIOLA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 

Nº 01/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

MARKETING E PUBLICIDADE. RECURSO. 

EMPRESA RADIOLA PROPAGANDA E 

PUBLICIDADE. 

 

 

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 em 03.06.2016 (sexta-feira) foi realizada reunião referente à tomada de 

preços nº 01/2016, oportunidade foi lavrada a respectiva ata, tem-se que o termo final para a 

interposição dos recursos pelos licitantes foi o dia 10.06.2016 (sexta-feira), sendo, portanto, 

tempestivo o recurso da empresa, já que este foi apresentado no dia 10.06.2016.  
 

 

II. DA SÍNTESE 

 

A Interessada afirma que na sessão pública realizada no dia 10 de maio, a agência 

Lume recebeu nota zero no quesito estratégia de mídia e não mídia, sendo desclassificada, e 

que por este motivo a proposta da agência Lume não foi submetida ao escrutínio das demais 

empresas. Como resultado dos recursos, a nota da agência Radiola foi mantida em 85 pontos, 

enquanto a da agência Lume passou a 85,99 pontos, alcançando a primeira colocação. 

 

A agência argumenta que registrado que tal fato poderia ensejar a nulidade da 

fase de apresentação de propostas por ofender os princípios da isonomia e do contraditório e da 

ampla defesa, foi concedido um novo prazo recursal. 

 

Alega que foram verificados erros nos invólucros apresentados pela agência 

Lume e no julgamento do recurso da agência Cannes, alterando o resultado das avaliações. 

 

No tocante ao recurso da agência Lume, argumenta que a desclassificação 

anterior havia sido acertada, uma vez que o plano de comunicação extrapolava o limite de oito 

páginas; e aponta que a resposta ao recurso revogou a desclassificação, atribuindo a pontuação 

de 8,33 à Estratégia de Mídia e Não Mídia. 

 

Expõe que a desclassificação da agência Lume não era nenhuma inovação ao 

edital, mas que o descumprimento do item 4.2 prescinde de qualquer especificação no item 7, 

uma vez que é motivo suficiente para ensejar a desclassificação da licitante. E argumenta ainda 
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que mesmo que a Comissão não entenda que a agência Lume deva ser desclassificada, deve 

respeitar o princípio da isonomia e atribuir o mesmo tratamento dado à empresa Cannes, que 

teve uma nota reduzida pela metade ao extrapolar o limite de páginas. 

 

Apresenta a estratégia de mídia e não mídia da empresa Lume e ironiza ao 

afirmar que uma apresentação de dez linhas é suficiente para que uma empresa receba a segunda 

maior nota no quesito. Argumenta ainda que a estratégia apresentada é apenas uma réplica ao 

item 8 do Anexo II do edital. E, como comparação, mostra o que a própria agência Radiola 

apresentou em sua estratégia de mídia e não mídia, afirmando que somente mediante uma 

demonstração sólida do que se pretende realizar é possível que a comissão eleja com segurança 

a estratégia mais adequada aos seus objetivos. 

 

Argumenta que a proposta da agência Lume propõe objetivos inatingíveis, 

demonstra mediante cálculos que o objetivo somente poderia ser alcançado mediante um “custo 

por mil” de R$ 0,98, que um programa como o Fantástico tem “custo por mil” de R$ 26,66 e 

argumenta que não é possível conferir grande valor ao disposto na estratégia. 

 

Questiona ainda detalhes com relação aos dados de TV (argumentando que a 

agência Lume ignora a existência da TV digital), rádio (questionando a informação de que sete 

entre dez brasileiros escutam a rádio frequentemente), a mensuração da audiência do Youtube 

(afirmando que o Youtube nem consta no plano de mídia), a rede de displays do Google (que 

transmite a falsa impressão de que o anúncio estaria exposto ao público global), mídia 

aeroportuária (argumentando que o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek não tem 

vídeowall e que a agência Lume apresenta informações falsas, o que a torna passível de 

desclassificação), postais publicitários e cartazes para distribuir em escolas (contrapondo que a 

quantidade proposta é inadequada).  

 

Em 17.06.2016 e 22.06.2016, a recorrente, intempestivamente, apresenta, 

respectivamente, solicitação de Retificação de Trecho de Recurso, bem como Informações 

Complementares a respeito da confusão ocorrida ao prestar informações relacionados a mídia 

e do aeroporto Juscelino Kubitschek.  

 

A agência Radiola argumenta ainda que mais de 71% da verba utilizada na 

campanha proposta pela agência Lume é investida em um segmento pequeno do público-alvo 

e que outros 24% serão aplicados em aeroportos utilizando mídias que sequer existem (sic). 

Além disso, o edital prevê como público alvo toda a sociedade, estudantes e vestibulandos, 

segmentos excluídos da quase totalidade dos investimentos de mídia do plano da Lume. 

 

Outra falha apontada é a escolha das praças ao anunciar na rádio CBN, excluindo 

São Paulo, maior polo econômico e populacional do país. 

 

A recorrente também critica a escolha de mídias online, dizendo que não foram 

especificados os canais escolhidos, coisa que a agência Radiola fez ao propor facebook, google, 

youtube, boo-box, entre outros. Também aponta que a agência Lume menciona, de forma 

genérica, “mais de 30 sites” como referência de mídia, mas que muitos sites relevantes para o 

Cofecon não estão na rede de displays do Google, e que a recorrente teve o cuidado de 
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descriminá-los (sic). Indica ainda que a agência Lume não utilizou o twitter do Cofecon como 

recurso. 

 

Por todos estes fatores, a recorrente argumenta que sua proposta é muito mais 

adequada do que a da Lume, mas que esta recebeu nota mais alta e pede que a agência Lume 

receba nota zero no quesito Estratégia de Mídia e Não Mídia, ou que a nota receba desconto 

proporcional às falhas apontadas, ou ainda que a nota da agência Radiola seja aumentada. 

 

Quanto ao raciocínio básico, argumenta que dois dos seis itens previstos em 

edital não foram atendidos pela agência Lume e que a licitante falha clamorosamente ao ignorar 

vários aspectos descritos no briefing, produzindo uma defesa vaga. Requer que a concorrente 

seja penalizada em 2/3 da nota atribuída, tendo a pontuação reduzida de 9,33 para 6,66 (sic). 

 

No quesito capacidade de atendimento, questiona como a agência Lume pode ter 

obtido nota superior a outras seis licitantes estabelecidas em Brasília. Alega que a análise é 

comparativa e que a proximidade com o cliente constitui uma grande vantagem operacional. 

Argumenta ainda que o edital prevê dois quesitos que deveriam colocar as agências sediadas 

em Brasília em posição de vantagem contra uma agência localizada em outra cidade. 

 

Queixa-se ainda a recorrente de ter tido uma imotivada redução de notas por 

parte da Subcomissão Técnica. As notas, originalmente, seriam 8, 9 e 10; no entanto, reduzidas 

pela Subcomissão sem justificativa, passaram a ser 8, 8 e 8, motivando uma perda entre 0,66 e 

1,33 pontos. Queixa-se de que a alteração é substancial, sobretudo levando-se em conta que a 

diferença entre a pontuação da agência Lume e a da Radiola é de apenas 0,99 ponto. 

 

O mesmo ocorre no quesito Estratégia de Comunicação Publicitária. Argumenta 

a agência Radiola que, sob pretexto de implementar o equilíbrio entre as notas 25, 20 e 20, 

dispensando sua manutenção sob justificativa, a nota 25 foi reduzida para 23, e que na ausência 

de uma discrepância maior do que 20%, não haveria como alterar a nota final. 

 

Sob esta argumentação, a licitante requer que a Estratégia de Mídia e Não Mídia 

da agência Lume receba nota zero, ou que receba algum desconto, ou que a nota da agência 

Radiola seja aumentada; que o Raciocínio Básico da agência Lume seja punido e tenha a nota 

reduzida para 6,66; e que a Capacidade de Atendimento da agência Lume receba nota não 

superior a 10. Informa ainda que caso não sejam atendidos os pedidos, serão manejadas ações 

judiciais visando a (sic) defesa do direito da empresa em (sic) ser reconhecida com a vencedor 

(sic) do presente certame licitatório. 

 

Ao apresentar suas contrarrazões, a agência Lume argumenta que o suposto 

descumprimento do número de páginas no quesito Estratégia de Mídia e Não Mídia é matéria 

já decidida pela Comissão de forma soberana e irrecorrível. Aponta que a Lei de Licitações não 

admite que uma matéria já debatida e decidida em sede de recurso administrativo possa vir 

novamente à tona. Argui que não há falta de isonomia entre a decisão tomada no caso da agência 

Cannes e no caso da agência Lume. 
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Quanto à estratégia de mídia e não mídia, a agência discorre que por causa do 

pouco espaço, o objetivo foi descrito de forma curta, e que o número de 80% foi citado apenas 

como um objetivo, o que se poderá mensurar apenas ao final da campanha. 

 

No que diz respeito à escolha de mídias eletrônicas, a agência argumenta que 

defendeu a inserção em canais por assinatura devido à limitação de verba, e que as inserções 

não foram feitas em apenas um programa.  

 

Quanto ao argumento da agência Radiola de que não há videowall no aeroporto 

de Brasília, a agência Lume apresenta uma proposta da TV Embarque, informando o preço para 

anúncios com cinco vídeowalls e 40 monitores. 

 

No caso do rádio, argumenta a agência que por um erro de digitação o artigo “a” 

apareceu antes da palavra Rádio, dando a entender que sete entre cada dez brasileiros escutam 

a rádio CBN. Os dados referem-se a estações de rádio em geral, não a uma específica. 

 

Defende a não divulgação da lista de sites em que haverá anúncios por ser esta 

uma decisão tomada em conjunto com o cliente, mas que ficou claro que eram sites relacionados 

a economia, negócios e notícias. Questiona o argumento da agência Radiola de que é mais 

eficiente anunciar o próprio vídeo e contrapõe que é invasivo ver vídeos que não foram 

solicitados. Propõe a hospedagem do vídeo no Youtube porque não gera custos e menciona que 

o dado de que o Youtube tem 1 bilhão de usuários mensais não é irrelevante. E ao argumentar 

que a rede de displays do Google atinge mais de 80% dos usuários da internet, está defendendo 

o meio sugerido e não afirmando que a campanha atingirá esta quantidade de usuários. 

 

Quanto à acusação de ter ignorado o twitter do Cofecon, argumenta a agência 

Lume que como recurso próprio da autarquia, esta poderá usar quando e como quiser o anúncio 

da campanha sem haver nenhum custo a mais. E quanto ao plano de distribuição de verba da 

campanha, argumenta que não teria a maior nota se o plano fosse inadequado. 

 

Quanto ao raciocínio básico, a agência Lume argumenta que atendeu, sim, ao 

edital, e que apenas não apresentou seu plano subdividido em itens e letras. 

 

Quanto à capacidade de atendimento, apresentou jurisprudência indicando que a 

exigência de sede no mesmo local da empresa constitui ofensa ao princípio da igualdade. 

Afirma que é retrógrado o pensamento de que uma agência com sede em outro local não detém 

a mesma capacidade e que tal argumento é dissonante da proposta e política da COFECOM 

(sic). E argumenta, ainda, que os erros gramaticais a que a agência Radiola faz referência não 

existem. 

 

Argumenta também que a recorrente deduz que as mudanças de notas ocorreram 

para respeitar a diferença de 20% entre a nota máxima e a mínima, e que tal dedução não 

encontra base lógica. 
 

É a síntese. 
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III. DA ANÁLISE  

 

O argumento de que a proposta da agência Lume, por ter sido originalmente 

desclassificada, não foi submetido ao escrutínio das outras empresas não é válido. A proposta 

apresentada pela licitante esteve acessível a todas as demais concorrentes; o recurso impetrado 

pela agência Lume foi disponibilizado no site do Cofecon e todas as licitantes que assim o 

desejaram puderam apresentar contrarrazões, sendo que apenas a agência I Comunicação o fez. 

Todavia, ainda assim, foi aberto novo prazo para manifestações, sobretudo para ampliar a 

garantia do contraditório e a obtenção de uma decisão legal e justa. 

 

Com base no recurso apresentado pela agência Lume, a desclassificação foi 

revogada. A contagem de páginas da proposta apresentada pela agência Lume, 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 

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 tê-lo 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, 
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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.  

 

Uma vez entendido que o plano não extrapola o limite de páginas, não há 

qualquer motivo para penalizar a agência Lume, invocando similaridade no tratamento dado à 

agência Cannes. 

 

Quanto à ironia de afirmar que uma apresentação de dez linhas é suficiente para 

que uma empresa receba a segunda maior nota, há que se remarcar que a Estratégia de Mídia e 

Não Mídia não abrange apenas as dez linhas apresentadas, mas sim os demais conteúdos que 

constituem exceção na contagem de páginas – sobre os quais a própria agência Radiola se 

debruçou com riqueza de detalhe no presente recurso. 

 

Quanto aos questionamentos referentes ao Plano de Comunicação da agência 

Lume, cabe ressaltar que todos os Planos foram julgados pela Subcomissão Técnica e cada 

integrante da referida Subcomissão teve autonomia para avaliar as propostas das dez agências. 

Cada empresa teve a liberdade para utilizar as estratégias que considerou mais convenientes e 

cada avaliador também teve a mesma liberdade para atribuir as notas. Destaque-se ainda que os 

avaliadores são em número de três para que o certame não venha a ser decidido pela 

subjetividade de um deles. 

 

Ao sugerir que a nota do Raciocínio Básico da agência Lume seja penalizado, a 

recorrente faz uma salada de números. Penalizar a concorrente em 2/3 da nota atribuída 

corresponderia a eliminar 2/3 da pontuação obtida, de 9,33 para 3,11; mas a recorrente sugere 

que a nota seja reduzida de 9,33 para 6,66, o que nem sequer guarda relação com o terço 

restante, uma vez que uma punição de um terço da nota obtida traria redução para 6,22 e não 

para 6,66. A ideia é apenas reduzir a nota da concorrente, de modo que a recorrente possa figurar 

em primeiro lugar na tabela apresentada. 

 

No quesito capacidade de atendimento, a Subcomissão não fez distinção quanto 

à sede das empresas – inclusive, nos últimos cinco anos, o Conselho Federal de Economia 

trabalhou com uma empresa não localizada em Brasília e o atendimento foi realizado dentro 

das necessidades do Cofecon, tendo esta empresa o contrato renovado até o limite permitido 

em lei.  

 

Quanto à redução imotivada de notas, em nenhum lugar do edital existe a 

informação de que apenas a discrepância de mais de 20% justificaria uma revisão de notas. 

Durante os trabalhos de avaliação e até a consolidação das notas, cada avaliador pôde rever suas 

próprias decisões, independentemente de haver ou não uma discrepância superior a 20%. Não 

é válido o argumento de que a inexistência de uma discrepância superior a 20% impediria a 

alteração das notas. Cabe ainda recordar que tal fato não foi objeto de queixa por parte da 

agência Radiola durante o primeiro prazo para recursos 
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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, porém, no mérito, nega-lhe provimento. 

 

Brasília/DF, 24 de junho de 2016. 

 

 

 

BIANCA LOPES ANDRADE RODRIGUES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do COFECON 


