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RECURSO  

ORIGEM: COFECON 

INTERESSADO: I COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI 

 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 

Nº 01/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

MARKETING E PUBLICIDADE. RECURSO. 

EMPRESA I COMUNICAÇÃO. 

 

 

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 (I Comunicação – Eireli) afirma que obteve a maior pontuação na 

segunda Sessão Pública, realizada no dia 10 de maio de 2016, totalizando 85,67 pontos. As 

empresas Cannes Publicidade Ltda, Lume Comunicação LTDA – EPP, Articum Publicidade 

LTDA – ME e Radiola Propaganda e Publicidade LTDA apresentaram recursos contra a 

avaliação feita por esta Comissão. A I-Comunicação apresentou contrarrazões aos recursos 

alegando que a decisão da Comissão deveria ser mantida. 

  

Em resposta aos recursos, a Comissão revogou a desclassificação da agência 

Lume Comunicação e, considerando a Estratégia de Mídia e Não Mídia no número de páginas 

permitido, foram acrescentados 8,33 pontos. A Lume Comunicação a passou a ser a primeira 

colocada, com 85,99 pontos. Além disso, a IComunicação foi apenada na Ideia Criativa pelo 

excesso de peças e no Repertório por ter apresentado número superior ao previsto no edital, e 

passou a figurar no quarto lugar do certame, com 79,91 pontos. 

 

Argumenta que deve ser mantida a decisão anterior uma vez que os erros formais 

não comprometiam a lisura do processo e que a Subcomissão deveria ocupar-se apenas do 

conteúdo e não da forma. 

 

Afirma que penalizar a IComunicação com perda de 50% dos pontos do 

Repertório é uma medida exagerada e a recorrente é tratada como se não houvesse apresentado 

fichas técnicas. Das 10 peças apresentadas, apenas 5 foram consideradas. Caso a penalização 
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seja mantida, a IComunicação defende que a decisão seja válida para as demais licitantes e 

defende a revisão da nota da agência Bertoni, que também apresentou sequencial – como 

previsto no edital. Exige que sejam punidas todas as agências que cometeram erros na Estratégia 

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

 

A IComunicação alega que a agência Lume Comunicação não foi penalizada por 

nenhum erro formal e defende que o Plano de Comunicação ultrapassou as oito páginas 

previstas no edital. 

 

 

Contrarrazões 

 

Quanto aos argumentos das agências Radiola e Articum, a IComunicação afirma 

que não prosperam e que as peças da Ideia Criativa estavam em consonância com os requisitos 

do edital. As peças indicadas eram 10 e não 13, como avaliado por esta Comissão. Argumenta 

que o sequencial de três posts tem a mesma identidade visual, carregam o conceito da 

campanha, e dão sequência lógica ao post com a assinatura da campanha. Assim, há uma única 

ideia para os posts veiculáveis no Facebook. Argumenta que a agência Bertoni apresentou 

anúncio sequencial com imagens diferentes e não foi penalizada. Apresenta depoimentos de 

agências sobre posts sequenciais. 

 

Mesmo que a Comissão entenda que o número de peças foi excedido, a agência 

IComunicação argumenta que a penalização foi excessiva, violando o princípio da igualdade 

uma vez que as agências Lume Comunicação e Cannes Publicidade LTDA não foram 

penalizadas com o mesmo rigor. 

 

 

Recurso contra a Radiola 

 

A IComunicação aponta que o Plano de Comunicação agência Radiola, 

apresentado no Invólucro 1, possui falhas. Na Ideia Criativa (página 4) não está listado o 

anúncio ou cartaz referente ao CNPEF e que na lista de peças está previsto impulsionamento 

de posts com essa comunicação.  

 

Considera como grave a utilização, pela Radiola, do voo panorâmico de balão, 

com sorteio de ingressos pelo Facebook, como mote principal da campanha. De acordo com a 

IComunicação, a Lei nº 12.232/2010 determina que é proibido ações de promoção por agências 

de publicidade e propaganda. Cita o item 2.11 do edital “Para fins desta Tomada de Preços, as 

ações de publicidade não abrangem as ações de promoção e de patrocínio”, a Lei, e afirma que 

a ação seria proibida. 

 

Outro erro cometido pela agência Radiola, segundo a IComunicação, é a 

sugestão de utilização da ferramenta Google Adwords, já que, por ser leilão de mídia, não é 

possível realizar a planificação por meio de preço de tabela. Além disso, na licitação é preciso 

colocar mídias que tenham tabelas de preços divulgadas e de preferência cadastradas na 
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SECOM. De acordo com a IComunicação, os valores utilizados pela Radiola são líquidos, sem 

20% de comissão da agência, quando o edital pede valores de tabela cheia. 

 

Outro item questionado na proposta da Radiola é a falta de especificação de 

métricas e precificação utilizados no Facebook e os valores unitários das métricas. Questiona 

se os valores da Boo-Box seriam de 2016 ou teriam algum desconto aplicado, apontando erro 

na precificação da mídia. 

 

Defende que a Radiola seja penalizada pelos erros listados acima, no invólucro 

1, visando o princípio da Isonomia entre as partes e o princípio do julgamento objetivo. 

 

A IComunicação defende que a Radiola seja penalizada também pelo invólucro 

3 pois há quatro peças referentes a artigos de comunicação e que não foram veiculados: um 

book de luxo para a Soltec Engenharia, um book de vendas para a Odebrecht, um 

relatório/anuário para a Abraceel e um portfólio institucional para ao Boulevard Shopping. 

Argumenta que as peças são editorias e não atendem ao item 4.1.3.2 do edital, que determina 

que cada peça deve vir acompanhada de ficha técnica com indicação do problema de 

comunicação e a identificação da licitante. 

 

Questiona a utilização do case “Sebrae Like a Boss” sendo que o Sebrae 

Nacional não é cliente da Radiola, mas sim que um dos sócios da agência é consultor da 

instituição por meio do Sistema de Credenciamento de Consultores, portanto o case não poderia 

ter sido utilizado como portfólio. 

 

Com isso, afirma que a Comissão de Licitação violou os princípios da igualdade 

e subjetividade ao não penalizar a Radiola. 

 

 

Contrarrazões Radiola 

 

Afirma que o recurso é inadmissível pois é apresentado sem respaldo jurídico. 

O primeiro ponto de inadmissibilidade é a IComunicação busca discutir assunto já superado 

pela Comissão de Licitação, e que os recursos não são infinitos. 

 

Afirma que a oportunidade para que se julgasse a Radiola e seu consequente 

julgamento nasceu com a publicação da decisão durante a segunda sessão pública, em 10 de 

maio de 2016, e se extinguiu com o final do prazo recursal após 5 dias. 

 

Defende que a Comissão julgadora deve acatar a preliminar levantada de modo 

que sejam respeitados os princípios do devido processo legal, isonomia e princípio da legalidade 

e que não reconheça o recurso da IComunicação. 

 

Para que a Comissão Técnica se certifique de que não houve irregularidades, 

apresenta as inconsistências do recurso proposto pela IComunicação. Sobre a alegação de que 

a peça referente ao CNPEF não estava listada em Ideia Criativa, afirma que a peça é citada em 
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post para Facebook, conforme descrito na página 3 do Plano de Comunicação. Na página 4, a 

peça está listada no item 12. 

 

Sobre a ação vôo de balão, a Radiola defende que o exercício desse planejamento 

de comunicação refere-se ao Briefing (Anexo I), que pede estratégias de mídia e não mídia. O 

exercício de comunicação, que serve para a avaliação criativa, sugere que as licitantes 

proponham peças de mídia e não mídia, e cita o item 4.1.1.3.1 que determina que os exemplos 

de peças apenas serão aceitos finalizados em caso de não mídia. A Radiola defende que o vôo 

de balão é uma ação não mídia (uma intervenção urbana por meio de canais digitais), e não uma 

ação promocional (como um evento patrocinado pelo Cofecon). Diz que o termo usado “ação 

promocional” é “recurso vocabular utilizado para evitar a repetição excessiva da palavra não-

mídia”. 

 

Sobre o Google Adwords, afirma que a planificação por preço de tabela consiste 

em utilizar parâmetros reais de preços praticados por um veículo para se atribuir investimento, 

em função de uma quantidade real de mídia, e que a tabela usada pela Radiola está correta. 

Explica que foi proposto investir na Google Rede de Display e explicou-se no planejamento 

como seria cobrado o Google Adwords, detalhando procedimentos, inclusive leilão. Para se 

chegar no valor, foi utilizado o simulador do Google Adwords, o Display Planner. Alega que a 

sugestão de valor foi feita com base na sugestão do próprio Google, acrescentando do plano os 

20% da agência. 

 

Sobre o questionamento em relação à métrica e precificação do Facebook, afirma 

que estão descritos no Plano de Comunicação. 

 

Quanto ao repertório, defende que o edital pede que sejam apresentados 

materiais que foram veiculados ou distribuídos ou exibidos ou expostos pela licitante, e que 

todos os materiais apresentados pela Radiola fazem parte de campanhas maiores que tiveram 

peças desdobradas para mídias pagas. 

 

Sobre o conteúdo do “Relatos de Problemas de Comunicação”, afirma que a 

campanha se iniciou antes do funcionário Peter Sola se tornar consultor do Sebrae Nacional e 

que o fato da Radiola não ser uma empresa licitada pelo Sebrae Nacional não invalida a autoria 

do trabalho. 

 

A Radiola aproveita para apresentar irregularidades na proposta da 

IComunicação que não foram objeto de recurso, como ao citar investimentos em “Elemídia”. 

Alega que a IComunicação apresentou proposta técnica repleta de irregularidades e agora tenta 

atrair a atenção da comissão julgadora. 

 

Defende que a comissão não dê provimento ao recurso apresentado pela 

IComunicação, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a intempestividade recursal 

decorrente do instituto da preclusão e afastar qualquer punição à Radiola. 
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Recurso contra a empresa RBM 

 

Afirma que o Plano de Comunicação da agência RBM, contido no invólucro 1, 

também sugere uma ação de promoção, bem como um programa radioweb de entrevistas. 

Retomando o item 2.1.1 do edital, argumenta que ações de publicidade não abrangem as ações 

de promoção e patrocínio. Cita também a lei que especifica as atividades permitidas em um 

contrato de serviço de publicidade. 

 

A IComunicação também defende a penalização da agência RBM quanto a 

citação, no Plano de Comunicação, de que participantes que obtiverem melhor desempenho em 

game on-line concorreriam a bolsas de estudos na FGV ou IBMEC. A penalização seria 

justificada pela lei citada anteriormente que determina que agências de propaganda não podem 

intermediar sorteios e pagamentos de brindes ou bolsas de estudos. 

 

Outro equívoco apontado é que a campanha não se limitou ao período de um 

mês, o que dificulta a comparação com os demais Planos de Comunicação apresentados. A 

RBM utilizou meses de exposição – “será lançado no dia 13 de agosto e terá seis meses de 

desdobramento”. 

 

Aponta como equívoco do Plano de Mídia a utilização do Google Adwords, sob 

os mesmos argumentos apresentados contra a agência Radiola. Além disso, as quantidades 

descritas no Plano diferem das quantidades em tabela. Além disso, não há detalhamento da 

mídia G1 na tabela com valoração dos preços. Aponta que há confusão quanto aos meios de 

internet. 

 

Argumenta que não há no Plano de Mídia valores percentuais para: c) valores 

(absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em veículos e em outros meios de 

divulgação, separadamente por meios; d) os valores (absolutos e percentuais) alocados na 

produção de cada peça destinada a veículos e a outros meios de divulgação; f) os valores 

(absolutos e percentuais) alocados na produção de cada peça de não mídia; g) os valores 

(absolutos e percentuais) alocados na distribuição de peças e ou material de não mídia. 

 

Sobre o invólucro 3 da agência RBM, a IComunicação argumenta que uma peça 

deve ser penalizada por se tratar de um site produzido para o Brasília Convention Bureau, e que 

um site não é considerado criação publicitária e sim criação de um veículo de comunicação e 

que não atende à especificação do edital que solicita período de 

veiculação/distribuição/exibição/exposição e menção de ao menos um veículo que a divulgou. 

 

 

Recurso contra a empresa Lume Comunicação 

 

Aponta que a Comissão de Licitação reorganizou o conteúdo das propostas 

técnicas apresentadas pelas agências Lume Comunicação e Cannes. Afirma que a própria 

comissão divulgou na resposta do recurso da Lume que “desclassificando diretamente as 

propostas que não obedeceram ao limite de oito páginas imposto pelo edital” estaria por criar 
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um critério não previsto em edital, já que o texto não preconiza o que aconteceria com as 

empresas que ultrapassassem o limite de 8 páginas. A IComunicação defende que, se não há 

desclassificação, deveria haver pelo menos penalização das empresas. 

 

Afirma que a Lume, ao apresentar o Plano de Comunicação com muito mais 

páginas que as demais empresas, foi beneficiada e aparentou uma completude maior. Com isso, 

a IComunicação acredita que houve violação do princípio da isonomia uma vez que a Comissão 

não a penalizou por apresentar um número maior de páginas, e sim a pontuou favorável em 

detrimento das demais agências concorrentes, que escreveram a defesa no limite imposto pelo 

edital. Afirma que, mesmo com a rediagramação feita Comissão de Licitação, foi extrapolado 

o limite de páginas dando a empresa Lume mais espaço frente às concorrentes. 

 

Afirma que a Comissão utilizou dois pesos e duas medidas ao avaliar os recursos 

das agências Lume e Cannes. Na proposta da agência Cannes, a página número 7 foi ignorada 

na contagem de páginas, portanto a Estratégia de Mídia e Não Mídia estaria nas páginas 8 e 9. 

A IComunicação acredita que, a partir dessa nova configuração, apenas 50% do item deveria 

ser considerado, mas a Comissão considerou 1/3 dos pontos. Questiona a isonomia da licitação 

ao afirmar que a IComunicação, por ter supostamente extrapolado a metade dos itens do 

repertório, foi apenada em 50% dos pontos e que a Lume, mesmo ultrapassando todas as 

páginas, não sofreu nenhuma redução na pontuação. 

 

Quanto ao Plano de Mídia e Não Mídia da Lume Comunicação, a IComunicação 

afirma que está escrito que a medição de cobertura e frequência é feita através de softwares de 

pesquisa, mas não fica evidente de onde foi tirada essa informação, uma vez que a fonte não é 

citada. Questiona os dados de TV apresentados pela Lume Comunicação, afirmando que foi 

dada a preferência à utilização da TV fechada. “O que não pode ocorrer, pois, ambos os meios 

possuem perfil e penetração diferentes”. 

 

Afirma que a Lume Comunicação apresenta os mesmos erros da Radiola e RBM 

ao utilizar valores de Rede de Display do Google. 

 

Argumenta que no invólucro 3 foram apresentados dois relatórios considerados 

produtos editoriais e jornalísticos, sendo o primeiro cliente o Conselho Regional de Arquitetura 

e Urbanismo de Minas Gerais (CAU-MG) e o segundo um Guia do Investidor. Segundo a 

IComunicação, ambos não foram veiculados e não possuem a indicação exigida em edital. 

Portanto, a nota deve ser penalizada. 

 

 

Contrarrazões da Lume Comunicação 

 

Afirma que a questão sobre as páginas excedentes a oito laudas já está superada 

e que a IComunicação tenta o recurso do recurso e cita a decisão da Comissão de Licitação. 

Aponta que a Lei de Licitações não permite que uma matéria já debatida e decidida possa vir à 

tona novamente em novo recurso administrativo. 
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Diz que a reabertura do prazo para recursos respeita a isonomia do processo, 

visto que na penúltima sessão, com a Lume Comunicação desclassificada, as demais empresas 

não tiveram acesso à proposta técnica da agência. No entanto, rebater questão já decidida é 

querer distorcer a ordem legal do procedimento. 

 

Alega que o recurso da IComunicação tenta induzir ao erro a Comissão de 

Licitação ao afirmar que não foi dado o mesmo tratamento à Lume Comunicação e à Cannes. 

Afirma que ficou claro pela decisão do recurso que a Cannes extrapolou em uma página a 

Estratégia de Mídia e Não Mídia, mas que foi repontuada em 1/3, e que a decisão é coerente e 

legal, dentro dos parâmetros estabelecidos em lei e pelo edital.  

 

Sobre a acusação feita pela IComunicação de que não fica evidente no plano da 

Lume como obter um alcance mínimo de 80% diante do público-alvo, com uma frequência 

média de 3 exposições em um período de 30 dias, a Lume rebate afirmando que o alcance e 

frequência não serão calculados apenas pela TV. “Através da ferramenta Commspoint é 

possível colocar todos os canais utilizados na campanha e o programa calcula o alcance da 

campanha e ainda sugere a troca de meios e investimento em cada canal para otimizar o 

alcance”. Argumenta que o objetivo apresentado no plano somente será comprovado após a 

veiculação da campanha. 

 

Sobre a rede de display, a Lume informa que trabalha com empresas 

terceirizadas para realizar mídia de internet e o valor apresentado representa o valor cheio, sem 

negociação. Afirma que o valor pode variar de acordo com cada empresa e que não poderiam 

dizer que se tratava do Cofecon por se tratar de uma licitação. 

 

Sobre as peças apresentadas no repertório, afirmou ser óbvio que as peças não 

foram veiculadas porque não tiveram esse fim, foram distribuídas a um público segmentado e, 

conforme o edital e texto reproduzido pela IComunicação, 

“veiculação/distribuição/exibição/exposição...” 

 

Assim, a Lume requer a declaração de improcedência do recurso, mantendo-se 

a classificação da Lume e mantendo inalteradas as notas dadas desde o começo, uma vez que 

não merecem qualquer tipo de reparação. 

 

 

Argumentação final  

 

A IComunicação Integrada – Eireli – EPP requer que o recurso seja julgado 

observando os princípios da isonomia e do julgamento objetivo, e que modifique a penalização 

sofrida pela IComunicação quanto à apresentação da Ideia Criativa e do Repertório, mantendo 

a decisão anterior aos recursos. Caso contrário, as empresas Radiola, Bertoni, Cannes, RBM e 

Lume devem ser penalizadas da mesma forma, pelos motivos descritos acima. 
 

É o relatório. 
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III. DA ANÁLISE  

 

 Quando a recorrente alega que a Subcomissão deveria ocupar-se com o conteúdo 

das propostas e não com a forma, efetivamente foi o que aconteceu. Por este motivo é que foram 

desconsiderados aspectos formais, como a formatação dos textos do invólucro 1. E também por 

este motivo é que o recurso é apresentado à Comissão de Licitação e não à Subcomissão 

Técnica. 

 

 A revisão da desclassificação da Agência Lume foi fundamentada no próprio 

recurso. 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 

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, 

tal como se mencionou anteriormente, também não faz parte da contagem de páginas. Desta 
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forma, o conteúdo do Plano de Comunicação apresentado pela agência Lume não extrapola o 

limite de páginas imposto pelo edital. 

 

 O argumento de que há uma única ideia criativa nos posts veiculáveis para o 

facebook encontra-se apoiado em links que constam do recurso – cujo conteúdo a recorrente 

não apresentou. Todos os links trazem anúncios sequenciais, um deles de muito bom gosto, por 

sinal; entretanto nenhum deles diz que a totalidade do anúncio compõe uma única peça. O edital 

estabelece que: 

 

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; 

b) podem ser apresentados sob a forma de roteiro, leiaute e story-board 

impressos, para qualquer peça, e de “monstro”, para rádio e internet; 

(...) 

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. 

 

 Uma vez que há nove anúncios compostos por uma única peça e um décimo que 

foi alvo de recurso, a Comissão num primeiro momento acatou a solicitação de duas agências 

diferentes, determinando a punição em 10% da pontuação da Ideia Criativa. Entretanto, após 

realizar várias verificações, a Comissão decide reformar tal decisão, desfazendo a punição. Tal 

interpretação também vale quanto ao pedido de revisão da nota da agência Bertoni, que não 

será realizado. 

 

 No que diz respeito ao Plano de Comunicação da agência Radiola, no quesito 

Ideia Criativa há uma listagem numerada de 16 peças, mas se a numeração for acompanhada 

peça a peça, existem apenas 14 peças (faltam os números 9 e 13). Tal questão já foi avaliada 

pela Subcomissão Técnica. A agência Radiola, em suas contrarrazões, aponta que o item 

acusado como faltante está listado sob o número 12. 

 

 Quanto ao uso do voo de balão, com sorteio de ingressos pelo facebook, e à 

acusação de que esta seria uma atividade promocional, o Parágrafo Único do art. 2º da Lei 

12.232/2010 veda a inclusão de atividades de assessoria da imprensa, comunicação e relações 

públicas ou as que tenham por finalidade a realização de eventos festivos de qualquer natureza, 

as quais deverão ser contratadas por meios de procedimentos licitatórios próprios.  

 

 Na mesma linha, o § 1º do art. 9º da Instrução Normativa nº 4/2010 da Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República, veda as atividades de promoção, de 

patrocínio, de assessoria de comunicação e outros, assim como replicado no item 2.1.1 do 

Anexo VI Edital referente à Tomada de Preços 01/2016 deste COFECON.  

 

 Contudo, o § 3º do mesmo artigo 9º expressamente define que não se 

compreendem como patrocínio mencionado no § 1º os patrocínios publicitários de que trata o 

parágrafo único, I e II do art. 2º da Instrução Normativa nº 4/2009, que vejamos: 
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Art. 2º As espécies de publicidade de que trata o art. 3o, inciso VI, 

alíneas “a” a “d”, do Decreto nº 6.555/2008 são conceituadas como 

segue: 

I - Publicidade de Utilidade Pública: a que se destina a divulgar direitos, 

produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o 

objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a 

população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios 

individuais ou coletivos e que melhorem a sua qualidade de vida; 

II – Publicidade Institucional: a que se destina a divulgar atos, ações, 

programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos 

e entidades do Poder Executivo Federal, com o objetivo de atender ao 

princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições 

públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no 

controle e na formulação de políticas públicas e de promover o Brasil 

no exterior; 

(...) 

Parágrafo único. São também considerados como ação de publicidade 

os projetos de: 

I - veiculação em mídia ou em instalações que funcionem como veículo 

de comunicação, com entrega em espaços publicitários; 

II - transmissão de eventos esportivos, culturais, informativos ou de 

entretenimento comercializados por veículo de divulgação. 

 

 Diante desse cenário, entende-se que a proposta de utilização de voo panorâmico 

de balão, com sorteio de ingressos pelo Facebook, trata-se de ação de não mídia (meio que não 

implica em compra de espaço e/ou tempo em veículos de divulgação para a transmissão de 

mensagens publicitárias), e não a ação promocional/patrocinada vedada pelos dispositivos 

retromencionados.  

 

 Entrementes, ainda que eventualmente se entenda que a proposta apresentada 

seja uma ação de mídia de cunho promocional/patrocinada – a qual é vedada –, a ação em 

apreço pode ser enquadrada nas exceções previstas pelo § 3º do art. 9ª da Instrução Normativa 

nº 04/2010 c/c Parágrafo único, I e II, do art. 2º da IN 4/2009, haja vista que tal atividade não é 

compreendida como patrocínios, mas sim como ação de publicidade.  

 

 Em outras palavras, não se incluem no conceito de patrocínio, o patrocínio de 

mídia, ou seja, de projetos de veiculação em mídia ou em instalações, dispositivos e engenhos 

que funcionem como veículo de comunicação e o patrocínio da transmissão de eventos 

esportivos, culturais ou de entretenimento comercializados por veículo de comunicação. 

 

 Quanto à sugestão de utilização da ferramenta Google Adwords por parte da 

agência Radiola, valores e preços, tal questão já foi avaliada por ocasião do julgamento por 

parte da Subcomissão Técnica, quando a concorrente recebeu nota 8 em sua Estratégia de Mídia 

e Não Mídia. 
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 Quanto ao invólucro 3, a recorrente queixa-se de que quatro peças referentes a 

artigos de comunicação não foram veiculadas e menciona: um book de luxo para a Soltec 

Engenharia, um book de vendas para a Odebrecht, um relatório/anuário para a Abraceel e um 

portfólio institucional para o Boulevard Shopping. O edital da licitação define que: 

 

4.1.3. Repertório: apresentação, sob a forma de peças e respectivas 

fichas técnicas, de um conjunto de trabalhos, concebidos e 

veiculados/distribuídos/exibidos/expostos pela licitante. 

4.1.3.1. Poderão ser apresentadas até dez peças, independentemente do 

meio de divulgação, do tipo ou característica da peça. 

4.1.3.2. Para cada peça, deve ser apresentada uma ficha técnica com a 

indicação sucinta do problema que cada peça se propôs a resolver e a 

identificação da licitante, título, data de produção, período de 

veiculação/distribuição/exibição/exposição e menção de pelo menos 

um veículo/espaço que a divulgou/exibiu/expôs. 

(...) 

 

 Quanto às peças, o Repertório apresentado pela agência Radiola informa que: 

 

a) Book de luxo da Soltec Engenharia: A agência informa que a peça 

foi apresentada pela equipe de vendas. Portanto, cumpre com as 

exigências do edital. 

b) Book de vendas da Odebrecht: O livro é apresentado como uma 

poderosa ferramenta de vendas, mas não foi informada pela agência a 

forma de veiculação/distribuição/exibição/exposição. 

c) Relatório/anuário da Abraceel: A agência informa que a peça foi 

distribuída aos associados do setor elétrico. Portanto, cumpre com as 

exigências do edital. 

d) Portfólio institucional do Boulevard Shopping: Muito embora a 

agência não tenha informado de forma explícita sobre a 

veiculação/distribuição/exibição/exposição, traz a informação de que o 

material foi determinante para a prospecção de novos clientes. 

 

 Dos quatro casos, dois estão explicitados, um está implícito e um quarto não está 

informado. Entretanto, ainda conforme o edital: 

 

1.1.2.2. 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. 

 

 Quanto à utilização do case “Like a Boss”, o Sebrae Nacional consta na lista de 

clientes da agência Radiola. A campanha apresentada foi realizada no ano 2012 e a agência 
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Radiola argumenta que ela ocorreu antes do sócio diretor Peter Sola tornar-se consultor do 

Sebrae Nacional. 

 

 Quanto à alegação de que o Plano de Comunicação da agência RBM, contido no 

invólucro 1, também sugere uma ação de promoção, violando o edital e os normativos aplicados 

às licitações, importante ressaltar que, conforme anteriormente mencionado, a legislação de 

regência, de fato, veda atividades de promoção, de patrocínio, de assessoria de imprensa, entre 

outras, nada obstante estabeleça situações de exceção. 

 

 A proposta apresentada pela empresa, além de não se enquadrar nas 

excepcionalidades previstas, acaba por contrariar as normas e o edital do presente certame, haja 

vista que a atividade proposta é compreendida como de patrocínio e/ou promocional, e não 

como ação de publicidade.  

 

 Quanto ao argumento de que a campanha utiliza mais de um mês, não há no 

edital qualquer limitação neste sentido. Durante a segunda rodada de questionamentos, a 

pergunta 5 questionava o período que deveria ser considerado para a execução do briefing 

proposto e a resposta foi “o mês de agosto”. A resposta não está desconsiderada na campanha 

proposta pela agência RBM, uma vez que o mês de agosto é ponto de partida para a ação do 

jogo. 

 

 Quanto ao uso do Google Adwords e da diferença entre as quantidades 

especificadas na Estratégia de Mídia e Não Mídia e na tabela para o caso de Youtube e Google 

Adwords, o assunto já foi levado em conta por ocasião do julgamento da Subcomissão Técnica 

ao definir a nota da agência. 

 

 A queixa quanto à utilização do site produzido para o Brasilia Convention 

Bureau de que o site não atende à especificação do edital ao solicitar período de 

veiculação/distribuição/exibição/exposição, o site foi ativado em janeiro de 2013 e ainda se 

encontra disponível na internet. 

 

 Na queixa quanto ao conteúdo da Agência Lume, a recorrente argumenta que o 

plano foi apresentado em muito mais páginas e por isso houve uma vantagem. Em um primeiro 

momento, a Subcomissão Técnica entendeu que o Plano extrapolava o limite de páginas 

permitido e por este motivo desconsiderou todo o conteúdo que estava além do limite de oito 

páginas. Apresentado o recurso, a agência demonstrou que parte do conteúdo apresentado 

estava contemplado nas exceções previstas no edital quanto à contagem de páginas. 

 

 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); 
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 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 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 

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. Excluídos os conteúdos que o edital determina como não constantes da contagem de 

páginas, os demais conteúdos ocupam oito páginas. 

 

 A queixa de que há dois pesos e duas medidas por ter sido penalizada a agência 

Cannes também não merecem prosperar. Neste caso, mesmo com a eliminação dos conteúdos 

considerados exceções no edital, a estratégia de mídia e não mídia, que ocupa três páginas 

(anteriormente, 8, 9 e 10; agora, 7, 8 e 9), permanece com uma página acima do permitido, 

razão pela qual a agência foi punida com a eliminação de um terço dos pontos obtidos em sua 

estratégia de mídia e não mídia. 

 

 No tocante às queixas quanto à ausência de fontes acerca dos softwares de 

pesquisa que realizam a medição de cobertura e frequência, à preferência da agência Lume pela 

TV fechada e aos valores da rede de displays do Google, a questão já foi avaliada pela 

Subcomissão Técnica. 

 

 A queixa quanto ao Relatório de Gestão do CAU-MG e o Guia do Investidor da 

prefeitura de Itabira também não merece prosperar. O primeiro deles teve como meio de 
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veiculação a distribuição aos executivos do próprio CAU em dezembro de 2014; o segundo foi 

distribuído por mala direta em setembro de 2014. 

 

 Por fim, a agência I Comunicação solicita modificação da penalização sofrida 

pela agência quanto à apresentação da Ideia criativa e do Repertório, mantendo as notas 

anteriores aos recursos. 

 

 Quanto à soma de peças, e após realizar verificações, a Comissão considera que 

efetivamente trata-se de apenas uma peça, o que levaria o quantitativo de peças utilizadas a dez, 

não resultando daí qualquer extrapolação de limite e revogando a punição de 10% dos pontos 

da Ideia Criativa. 

 

 No que diz respeito ao Repertório, após a apresentação de recursos houve uma 

punição de 50% dos pontos obtidos pela agência I Comunicação. O motivo era o limite de 10 

peças a serem apresentadas no repertório.  

 

 Entretanto, algumas destas mesmas peças já estavam presentes no invólucro 3 

ao fazerem parte dos relatos de sucesso. A agência apresentou dois casos: os 50 anos da 

profissão de bibliotecário e fono transforma vidas. O edital, no seu item 4.1.4.2 prevê o limite 

de cinco peças para a apresentação de cada caso. Mesmo que estas peças devessem constar 

apenas no caderno referente aos casos de sucesso e não no caderno referente ao repertório (como 

também constam), a Comissão decide que, exclusivamente no caso destas duas campanhas, as 

peças extras não serão consideradas, uma vez que outras agências as apresentaram de forma 

solta, sem necessariamente constarem em um caderno específico. 

 

 Ainda assim, as peças apresentadas no repertório extrapolam o limite de dez. Em 

decisão anterior, a Comissão considerou como uma única peça aquelas que apresentam a mesma 

identidade visual e são apenas variações de uma mesma imagem. Assim sendo, a lista de peças 

está dada da seguinte forma: 

 

a) Na campanha 1, há cartaz, filipeta e folder com a mesma 

identidade visual, mas um sequencial de posts de facebook com 

imagens bem diferentes. Total: duas peças. 

b) Na campanha 2 há a preservação de uma mesma identidade visual 

e imagens. Total: uma peça. 

c) Na campanha 3 há a preservação de uma mesma identidade visual 

e imagens. Total: uma peça. 

d) Na campanha 4 há a preservação de uma mesma identidade visual 

e imagens. Total: uma peça. 

e) Na campanha 5 há um jogo de painéis do evento seguindo a 

mesma identidade visual e, embora tenham mensagens diferentes, 

podem ser considerados uma mesma peça;  uma camiseta com a mesma 

logomarca; o convite, porém, é uma peça diferente das demais. Total: 

três peças. 

f) A campanha 6, de uma edição seguinte do mesmo evento, traz 

várias peças com a mesma identidade visual; uma camiseta; e um 
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convite que, apesar de trazer alguns elementos em comum, diferencia-

se das outras peças. Total: três peças. 

g) A campanha 7 traz apenas um VT. Total: uma peça. 

h) A campanha 8 traz um VT, uma sequência de posts de facebook 

e um informe. Total: três peças. 

i) A campanha 9 refere-se ao caso “fono transforma vidas”. Como 

as peças extras estão contempladas no limite previsto para os casos de 

sucesso, será contada apenas uma peça. 

j) A campanha 10 refere-se ao caso “50 anos da profissão de 

bibliotecário no Brasil”.  

k) Como as peças extras estão contempladas no limite previsto para 

os casos de sucesso, será contada apenas uma peça. 

 

 Desta feita, há seis campanhas que constam de apenas uma peça, sendo elas as 

que numeramos com os números 2, 3, 4, 7, 9 e 10; uma que consta de duas peças, sendo ela a 

campanha de número 1; e outras três que constam de três peças, sendo elas as de número 5, 6 e 

8. 

 

 Uma vez que as sete primeiras campanhas mencionadas somam oito peças e 

permanecem dentro do limite; que a oitava, de três peças, extrapola em uma peça o limite; e 

que as outras duas se mantêm fora do limite de peças, a Comissão decide que a punição 

aplicável neste caso é de 23,33% dos pontos obtidos no quesito Repertório pela agência I 

Comunicação, sendo este percentual referente às duas campanhas que ficam fora do limite e à 

campanha que tem duas peças dentro do limite e uma fora. 

 

 

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 e julga parcialmente procedente o presente recurso, em especial: 

 

a) Pelo não acolhimento das penalizações solicitadas contra a 

agência Bertoni; 

b) Pelo não acolhimento das penalizações solicitadas contra a 

agência Cannes; 

c) Pelo não acolhimento das penalizações solicitadas contra a 

agência Radiola; 

d) Pelo acolhimento parcial das penalizações solicitadas contra a 

agência RBM, penalizando-a, por utilizar instrumentos que são vedados 

pela legislação, com a perda de 10% dos pontos obtidos no quesito 

“Ideia Criativa”. A nota do quesito, originalmente de 16,67, passa a ser 

de 15,00. 

e) Pelo não acolhimento das penalizações solicitadas contra a 

agência Lume; 
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f) Pela revisão da penalização no quesito Ideia Criativa da agência 

I Comunicação, restaurando a nota original de 17,67 pontos; 

g) Pela revisão da penalização no quesito Repertório da agência I 

Comunicação, alterando a penalização de 4,00 pontos para 1,87 pontos 

e elevando a nota do quesito para 6,13 pontos. 

 

Com essas revisões, a nota da agência I Comunicação passa a ser 83,80, 

enquanto a da agência RBM passa a ser de 79,33. 

 

Brasília/DF, 29 de junho de 2016. 

 

 

 

BIANCA LOPES ANDRADE RODRIGUES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do COFECON 


