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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO Nº 57.969/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
OBJETO: Prestação de Serviços de Publicidade para os órgãos e entidades da
Administração Direta do Poder Executivo Municipal.
ASSUNTO: Recurso Administrativo
RECORRENTE(S):

I. W4 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
II. MANGALÔ PROPAGANDA LTDA
III. LUCAS AGUIAR CAIRES
IV. CIDADE PROPAGANDA

RECORRIDOS:
I. AVOAR COMUNICAÇÃO CRIATIVA
II. VETOR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA
III. AKTIVA PUBLICIDADE LTDA ME
IV. LUCAS AGUIAR CAIRES
V. W4 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

1. DO PEDIDO
As Licitantes W4 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (09/04/2021), MANGALÔ

PROPAGANDA LTDA (12/04/2021), LUCAS AGUIAR CAIRES (12/04/2021) e CIDADE
PROPAGANDA (06/04/2021) protocolou junto à Comissão Especial de Licitação seus
respectivos recursos administrativos (disponível em: https://tinyurl.com/4ct67mbw ), em face
da decisão prolatada na 2ª Sessão do certame da Concorrência nº 001/2021, ocorrida em
01/04/2021 e disponível no link https://www.pmvc.ba.gov.br/licitacao-publicidade.

2. DA ACEITAÇÃO DO PEDIDO
Analisando os recursos administrativos no que tange a formalidade, constatamos a

tempestividade e a regularidade dos documentos protocolados, atendendo ao previsto na
Lei de Licitações (art. 109, inciso I, alínea “a”).

3. DAS FORMALIDADES LEGAIS
Cumprida as formalidades legais, registra-se que foram cientificados a todos os

demais licitantes da existência e do trâmite dos Recursos Administrativos interpostos,
conforme publicação no Diário Oficial do Município em 13/04/2021 e disponibilizados no site
da PMVC, no link https://www.pmvc.ba.gov.br/licitacao-publicidade. Prazo para impugnação
do recurso: 14.04.2021 a 20.04.2021.

4. DOS RECURSOS INTERPOSTOS

Com o objetivo de facilitar a análise e julgamento dos recursos interpostos, cada
peça recursal será divida em tópicos, apresentando as razões recursais de forma concisa
em subtópicos. Posteriormente, serão apresentadas as contrarrazões protocoladas pelos
Licitantes e ao final, a Subcomissão Técnica prolatará sua decisão final em sede recursal.
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4.1. LUCAS AGUIAR CAIRES alega que:
4.1.1. A empresa AKTIVA PUBLICIDADE LTDA não respeitou o limite de

páginas estabelecido no Edital de Licitação, qual seja, 10 (dez)
páginas para o Plano de Comunicação, apresentando-o com 20 (vinte
páginas).

4.1.2. A empresa VETOR MARKETING E PUBLICIDADE apresentou peças
corporificadas superior ao previsto no edital, tendo apresentado 15
(quinze) peças, quando o edital limitava a 10 (dez).

4.1.3. A empresa VETOR MARKETING E PUBLICIDADE comete erros
grosseiros que demonstram o desconhecimento das ações do
Município, bem como há peças com erros ortográficos.

4.1.4. A empresa VETOR MARKETING E PUBLICIDADE em sua peça
publicitária demonstrou ausência total de criatividade.

4.1.5. A empresa VETOR MARKETING E PUBLICIDADE foi constituída em
20/09/2018, possuindo pouco mais de dois anos de existência no
mercado, contudo foi atribuída notas 6,5 e 5 quando o valor máximo
da nota é 8.

4.1.6. A empresa LORENNA CALDAS CARVALHO BARBOSA (AVOAR
COMUNICAÇÃO) apresentou a numeração das páginas da sua
proposta técnica com fonte divergente da que foi determinada pelo
instrumento convocatório. A empresa utilizou-se, provavelmente, da
fonte Times New Roman, quando deveria valer-se da fonte Arial, essa
exigida no Edital.

4.1.7. A empresa AVOAR COMUNICAÇÃO demonstrou total
desconhecimento da política local, trazendo em suas peças
publicitárias o slogan “Uma Conquista de Todos”, cuja frase é
comumente utilizada pelo grupo político que faz oposição à atual
Gestão da Política Municipal, sendo inclusive, o nome de um
programa de rádio local, que diariamente faz duras críticas à
Administração Municipal.

4.1.8. A empresa AVOAR COMUNICAÇÃO, na Capacidade de
Atendimento, foi avaliado em dois quesitos do repertório com notas
“quase” máximas, com a mesma justificativa "não atende às
solicitações da contratante" ou “As peças de campanha apresentadas
estão distantes da necessidade de comunicação da contratante".

4.1.9. A empresa Recorrente demonstrou em seu Plano de Comunicação
“grande entendimento da realidade do contratante”.

4.2. CIDADE PROPAGANDA E MARKETING EIRELI alega que:
4.2.1. todos os licitantes, com exceção da Recorrente, não apresentaram

suas propostas de acordo com as regras estipuladas no instrumento
convocatório ao apresentar documentos irregulares;

4.2.2. A empresa VETOR MARKETING E PUBLICIDADE apresentou 16
(dezesseis) peças corporificadas, quando o Edital de Licitação prevê
o limite máximo de 10 (dez) peças corporificadas.
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4.2.3. A empresa AKTIVA PUBLICIDADE LTDA ME, no invólucro A-1,
entregou o Raciocínio Básico e Estratégia de Comunicação no limite
de 10 (dez) páginas e dedica 11 (onze) páginas para apresentação da
Estratégia de Mídia e Não-mídia, ou seja, utilizou um total de 21 (vinte
e uma) páginas para apresentação do Plano de Comunicação.

4.2.4. As licitantes LUCAS AGUIAR CAIRES, W4 COMUNICAÇÃO E
SINAPSE, nos invólucros B, apresentaram 20 (vinte) páginas para
apresentação do Repertório, quando o instrumento convocatório
estabeleceu o limite máximo de 10 (dez) páginas.

4.2.5. A empresa OK PROPAGANDA, no invólucro B, utilizou 10 (dez)
páginas na apresentação da sua Capacidade de Atendimento,
contudo o Edital estabeleceu o limite de 05 (cinco) páginas. Critério
que enquadrou a apresentação das demais licitantes que se
esforçaram para apresentar todos os itens solicitados no edital na
quantidade de páginas determinada, mesmo que insuficientes.

4.3. W4 COMUNICAÇÃO alega que:
4.3.1. A Subcomissão Técnica no julgamento das Propostas Técnicas, não

observou ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
4.3.2. A AKTIVA PUBLICIDADE LTDA ME apresentou Plano de

Comunicação com 25 (vinte e cinco) páginas, em desrespeito ao
Anexo VI, item 1.1.5 do Edital;

4.3.3. As empresas que descuprem tal regra editalícia, beneficiam-se com a
possibilidade de uma melhor abordagem do tema face a amplitude do
trabalho, podendo ainda, ao estar fora dos padrões estabelecidos,
criar uma possível identificação;

4.3.4. A VETOR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA também excedeu os
limites de páginas, apresentando 15 (quinze) peças corporificadas,
desrespeitando a regra expressa no Anexo VI, item 1.1.1.3.

4.3.5. A AVOAR COMUNICAÇÃO desrespeitou a regra estampada no item
5.15 do edital, ao apresentar a numeração das páginas da proposta
utilizando fonte diversa da exigida do edital.

4.3.6. A SINAPSE COMUNICAÇÃO EIRELI, em sua Proposta Técnica não
apresentou as planilhas de valores de investimentos alocados em
mídia e não mídia, a planilha da distribuição das peças propostas,
bem como não apresentou as planilhas exigidas nos moldes do
Anexo VII-C do Termo de Referência, descumprindo o edital de
licitação.

4.4. MANGALÔ PROPAGANDA LTDA alega que:
4.4.1. A empresa AKTIVA PUBLICIDADE infringiu o instrumento

convocatório no que pese a quantidade, forma e formatação diferente
do previsto em edital, o que lhe trouxe uma manifesta e injusta
vantagem, ocasionando uma melhor pontuação do que as demais
concorrentes;
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4.4.2. A empresa AKTIVA PUBLICIDADE apresentou seu Plano de
Comunicação com 21 (vinte e uma) páginas no total, bem como não
foi observado a formatação padrão dos parágrafos e do espaçamento
entre linhas.

4.4.3. A empresa AKTIVA PUBLICIDADE apresentou simulação de peças,a
exemplo do "carrossel do Instagram”, jingle final, spot final e banner
em gif finalizado, e não monstro, como determina o item 1.1.1.3 do
Edital;

4.4.4. A empresa VETOR MARKETING, assim como a AKTIVA
PUBLICIDADE, infringiu o instrumento convocatório ao material em
quantidade, forma e formatação diferente do exigido pelo edital. A
Licitante não observou o padrão dos parágrafos, diferindo seu
material dos demais, o que poderia levar a uma identificação do
conteúdo.

4.4.5. A empresa VETOR MARKETING apresentou número maior de peças
(16 apresentadas contra 10 exigidas), simulação de peças e jingle
final, e não monstro, como determina o item 1.1.1.3 do Edital.

4.4.6. A empresa VETOR MARKETING apesar de constituída em
21/09/2018, apresentou em seu repertório 5 (cinco) de 10 (dez) peças
feitas antes da sua constituição da empresa (peças 02,04,05,07 e 08),
além de case com atendimento antes de sua constituição.

4.4.7. A empresa AVOAR COMUNICAÇÃO, assim como as demais
licitantes, infringiu o instrumento convocatório ao material em
quantidade, forma e formatação diferente do exigido pelo edital. A
Licitante não observou o padrão dos parágrafos, diferindo seu
material dos demais, o que poderia levar a uma identificação do
conteúdo.

4.4.8. Ademais, a empresa AVOAR COMUNICAÇÃO apresentou Plano de
Comunicação utilizando numeração em fontes diferentes, além de
páginas sem numeração, o que poderia levar a identificação da
licitante.

4.4.9. A empresa LUCAS CAIRES, assim como as demais licitantes,
infringiu o instrumento convocatório ao material em quantidade, forma
e formatação diferente do exigido pelo edital. A Licitante não
observou o padrão dos parágrafos, diferindo seu material dos demais,
o que poderia levar a uma identificação do conteúdo.

4.4.10. A licitante W4 COMUNICAÇÃO, ao apresentar simulação de peças,
infringiu o item 1.1.1.3 do Edital.

4.4.11. A licitante CIDADE PROPAGANDA, ao apresentar simulação de
peças, infringiu o item 1.1.1.3 do Edital.

4.4.12. A OK PROPAGANDA infringiu o Edital, especificamente o item 5.15,
ao apresentar seu Plano de Comunicação utilizando espaçamento
entre parágrafos diferente do determinado no Edital, levando a uma
possível identificação da via não identificada.
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4.4.13. A OK PROPAGANDA apresentou 10 (dez) páginas, quando só
poderia ser 05 (cinco) páginas para a Capacidade de Atendimento,
conforme Esclarecimento nº 03 - Questionamento 05.

4.4.14. A SINAPSE COMUNICAÇÃO infringiu o Edital, especificamente o
item 5.15 ao apresentar seu Plano de Comunicação utilizando
espaçamento entre parágrafos diferente do determinado no Edital,
levando a uma possível identificação da via não identificada. Bem
como violou o disposto no item 1.1.1.3, ao simular peças, trazendo
manifesta vantagem em relação aos demais licitantes.

5. DAS IMPUGNAÇÕES (CONTRA RAZÕES) AOS RECURSOS INTERPOSTOS
Em atendimento ao que dispõe o item 7.5.3.1 do edital e § 3º do art. 109 da Lei n.º

8.666/93 foi aberto prazo para a apresentação de impugnação(ões) aos Recursos
Administrativo interpostos, conforme publicações oficiais constantes do Diário Oficial do
Município, edição nº 2.887, de 13 de abril de 2021 e disponível no link:
https://www.pmvc.ba.gov.br/licitacao-publicidade.

Somente as Licitantes AVOAR COMUNICAÇÃO CRIATIVA (19/04/2021) VETOR
MARKETING E PUBLICIDADE LTDA (20/04/2021), AKTIVA PUBLICIDADE LTDA ME
(20/04/2021), LUCAS AGUIAR CAIRES (16/04/2021) e W4 COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA (19/04/2021) apresentaram contrarrazões.

Conforme já exposto, a seguir serão apresentadas as razões das impugnações aos
recursos interpostos.

5.1. AVOAR COMUNICAÇÃO CRIATIVA alega que:
5.1.1. Observa-se que dentro das normas do edital, todas as empresas

deixaram de atender pequenos pontos, mas que nunca prejudicaram
a análise técnica; nem tampouco levaram a identificação de quaisquer
licitantes participantes do certame,principalmente pois os envelopes
de n°. 1 e 3 foram analisados de forma separada em momentos
distintos.

5.1.2. Privilegiar meras omissões ou irregularidades formais na
documentação, em detrimento da finalidade maior do processo
licitatório, que é garantir a obtenção do contrato mais vantajoso para
a Administração, resguardando os direitos dos eventuais contratados,
é motivo desarrazoado para inabilitar o participante.

5.1.3. (...) a concepção de material a partir dessas referências dadas pelo
briefing têm caráter subjetivo, pessoal e, por isso, de autoria
incontestável. Assim, configura-se artifício de descrédito sem
qualquer fundamento , tal como os pontos 1 e 3 levantados nos
recursos o que deixa claro a intenção dos recorrentes para tentar
subverter o resultado da sua incapacidade técnica frente a requerida.

5.2. VETOR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA alega que:
5.2.1. A Vetor não ultrapassou o limite de 10 (dez) peças corporificadas.

Falta ao recorrente o conhecimento o mais básico e elementar, que é
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o conhecimento do que é uma peça corporificada. Ademais, esta é a
orientação contida no Esclarecimento nº 01.

5.2.2. É inacreditável e impertinente os termos que a recorrente LUCAS
AGUIAR CAIRES contesta o trabalho da Subcomissão Técnica, que
diga-se de passagem, foi bem conduzido, junto e coerente com todas
as licitantes do certame. A recorrente, em várias passagens de seu
“recurso” faz juízos de valor (totalmente enviesados) sobre as notas
atribuídas pelos membros da Subcomissão Técnica.

5.2.3. A Recorrente LUCAS AGUIAR CAIRES não esconde a sua lamúria e
extrapolação, ao ponto de questionar a competência e desqualificar
os profissionais da impugnante por conta de pequenas incorreções
textuais. (...) é leviana a afirmação alegada pela recorrente de que o
cliente estaria “exposto ao ridículo”.

5.3. LUCAS AGUIAR CAIRES alega que:
5.3.1. (...) por falta de atenção ou pera tentativa de tumultuar o processo, a

a CIDADE PROPAGANDA E MARKETING EIRELLI desconsiderou o
posicionamento da própria Comissão Permanente de Licitação que,
no dia 04 de março de 2021, por intermédio do seu Presidente,
atendendo a um pedido de esclarecimento, informou de maneira
extremamente objetiva que: "As PEÇAS do Repertório e do Relato de
Soluções de Problema de Comunicação não entram no limite de
páginas estipulado. Os textos pertinentes é que se encontram dentro
do limite estipulado."

5.3.2. (...) ao analisar a peça recursal da MANGALÔ PROPAGANDA LTDA,
a explícita a tentativa da recorrente em obter, a qualquer custo, uma
classificação que não conseguiu alcançar pelos meios técnicos que
são objeto desta licitação.

5.3.3. (...) não existe nenhum elemento de identificação na proposta
apresentada, visto que além da Comissão de Licitação e da
Subcomissão Técnica, todas as licitantes tiveram acesso irrestrito aos
Planos de Comunicação e NENHUMA das outras empresas
concorrentes sequer mencionou qualquer irregularidade ou tentativa
de identificação no Plano de Comunicação da empresa licitante
LUCAS AGUIAR CAIRES.

5.4. W4 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA alega que
5.4.1. De forma precisa a resposta [Do Esclarecimento nº 09] esclarece que

as PEÇAS do Repertório e do Relato de Soluções de Problema de
Comunicação não entram no limite de páginas estipulado. Não
restando qualquer dúvida quanto ao estrito cumprimento das
determinações do edital, bem como dos esclarecimentos prestados
que possuem caráter vinculante (...).

5.4.2. Ademais, ainda que alguma das empresas concorrentes, diferente da
W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA, tenha excedido o número
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de páginas do invólucro B especificamente no item 1.1.3.1, não deve
ser desclassificada, pois não compromete a lisura do certame.

5.4.3. (...) a Recorrente MANGALÔ PROPAGANDA LTDA, aturdida com o
resultado divulgado pela Comissão Especial de Licitação, impetrou
recurso violando o princípio da dialeticidade, ou seja, inexiste o
pressuposto mínimo de admissibilidade, qual seja, apontar de forma
específica o defeito alegado, a recorrente limitou-se apenas a citar um
trecho do edital alegando que a W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING
LTDA infringiu o item 1.1.1.3.

5.4.4. A empresa W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA, apresentou
sua proposta técnica em total consonância ao que prescreve o item
1.1.1.3 referente a ideia criativa, foram apresentadas 10 ( dez) peças
corporificadas.Não restando assim qualquer ação ou omissão que
corrobore pela procedência das alegações da Recorrente, pois a W4
COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA, não violou em nenhum
momento o princípio básico da vinculação ao instrumento
convocatório ou qualquer outra norma vigente.

5.5. A licitante AKTIVA PUBLICIDADE LTDA ME apresentou suas impugnações
aos recursos apresentados de forma individualizada, totalizando 04 (quatro)
peças de contra razões, cada um em face das seguintes Recorrentes:
MANGALÔ PROPAGANDA LTDA, W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING
LTDA, LUCAS CAIRES AGUIAR E CIDADE PROPAGANDA E MARKETING
EIRELLI. Alega a AKTIVA que:

5.5.1. AKTIVA X CIDADE PROPAGANDA E MARKETING EIRELLI
5.5.1.1. (...) ao contrário do que alega a Recorrente, inexiste erro da

Impugnante e sim, erro material inserto no edital de licitação,
não havendo que se falar em desclassificação (...).

5.5.1.2. evidente que a vontade dessa nobre comissão foi exatamente
excluir do limite de páginas do Plano de Comunicação, os
textos, tabelas, gráficos e tabelas da estratégia de mídia,
quesito pertinente, havendo apenas erro no momento de
transcrever os números dos subitens que deveriam ser
1.1.1.4.1 e 1.1.1.4.2.

5.5.1.3. Isso, porque que os citados itens, efetivamente preveem
textos, tabelas, gráficos e planilhas e são excluídos do limite
de página, em todos, ou, por amor à dialética, em
praticamente todos, os editais de publicidade, esteados na Lei
12.232/10 (...)

5.5.1.4. Outrossim, vale repetir, não haveria lógica excluir textos,
tabelas, gráficos e tabelas das peças da Ideia Criativa, posto
inexistirem tais elementos nos modelos de peças publicitárias.

5.5.1.5. Risível a alegação que poderia haver identificação da
Impugnante, pelo número de páginas do seu Plano de
Comunicação, posto que, inexistiu qualquer indício que
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ensejasse a identificação da ora Impugnante, antes da
segunda sessão de licitação, assim a alegação da Recorrente
é absolutamente absurda. De igual sorte, inexistiu vantagem
da Recorrida ante as demais licitantes, uma vez que o Plano
de Comunicação é julgado por sua essência, por seu
conteúdo, por sua assertividade, sua pertinência (item 2, do
edital) e o número de páginas não teria o condão de intervir no
julgamento da Subcomissão Técnica.

5.5.1.6. Em síntese, houve um erro material no edital e a falta de
clareza, derivado desse erro, em última hipótese, induziu a
impugnante a erro, motivo por que, deve ser mantida a sua
classificação. Outrossim, a suposta falha, como já esclarecido,
induzida pela falta de clareza do edital poderia no máximo,
subtrair das Impugnante alguns pontos em sua Proposta
Técnica, mas nunca a sua desclassificação, em atendimento
aos princípios da soberania do interesse público em ampliar o
certame e escolher a melhor proposta técnica, da legalidade,
entre outros.

5.5.1.7. Ora, o legislador diferenciou claramente os critérios
ensejadores da desclassificação previstos nos incisos xii e xiii,
que proíbem a inclusão de elementos, que possam ensejar a
identificação da proponente, das demais exigências legais ou
editalícias. ou seja, inexiste previsão legal para
desclassificação das licitantes por inatender a alínea ix e x, do
art. 6º da lei 12.232/10, que prevê a padronização da proposta
e limite de páginas (...)

5.5.1.8. O edital é a “lei interna” da licitação e deve-se abordá-lo frente
ao caso concreto tal qual a norma emanada do Poder
Legislativo, interpretando-o à luz do bom senso e da
razoabilidade, a fim de que seja alcançado seu objetivo, nunca
se esgotando na literalidade de suas prescrições.

5.5.2. AKTIVA X LUCAS AGUIAR CAIRES
5.5.2.1. (...) ao contrário do que alega a Recorrente, inexiste erro da

Impugnante e sim, erro material inserto no edital de licitação,
não havendo que se falar em desclassificação (...).

5.5.2.2. evidente que a vontade dessa nobre comissão foi exatamente
excluir do limite de páginas do Plano de Comunicação, os
textos, tabelas, gráficos e tabelas da estratégia de mídia,
quesito pertinente, havendo apenas erro no momento de
transcrever os números dos subitens que deveriam ser
1.1.1.4.1 e 1.1.1.4.2.

5.5.2.3. Isso, porque que os citados itens, efetivamente preveem
textos, tabelas, gráficos e planilhas e são excluídos do limite
de página, em todos, ou, por amor à dialética, em
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praticamente todos, os editais de publicidade, esteados na Lei
12.232/10 (...)

5.5.2.4. Em síntese, houve um erro material no edital e a falta de
clareza, derivado desse erro, em última hipótese, induziu a
impugnante a erro, motivo por que, deve ser mantida a sua
classificação. Outrossim, a suposta falha, como já esclarecido,
induzida pela falta de clareza do edital poderia no máximo,
subtrair das Impugnante alguns pontos em sua Proposta
Técnica, mas nunca a sua desclassificação, em atendimento
aos princípios da soberania do interesse público em ampliar o
certame e escolher a melhor proposta técnica, da legalidade,
entre outros.

5.5.2.5. Ora, o legislador diferenciou claramente os critérios
ensejadores da desclassificação previstos nos incisos xii e xiii,
que proíbem a inclusão de elementos, que possam ensejar a
identificação da proponente, das demais exigências legais ou
editalícias. ou seja, inexiste previsão legal para
desclassificação das licitantes por inatender a alínea ix e x, do
art. 6º da lei 12.232/10, que prevê a padronização da proposta
e limite de páginas (...)

5.5.2.6. O edital é a “lei interna” da licitação e deve-se abordá-lo frente
ao caso concreto tal qual a norma emanada do Poder
Legislativo, interpretando-o à luz do bom senso e da
razoabilidade, a fim de que seja alcançado seu objetivo, nunca
se esgotando na literalidade de suas prescrições.

5.5.2.7. Alega nas contrarrazões que a empresa LUCAS AGUIAR
CAIRES cometeu diversos erros, como os a seguir citados:
*Apresentou campanha com valor total de R$ 999.198,00 sem,
contudo, incluir orçamento de fotógrafo e cachê de 9 (nove)
modelos que figuram no Anúncio de Revista página dupla e no
folder. Ou seja,incluindo-se as verbas devidas, a Recorrente
excede a verba destinada da Campanha, obtendo vantagem
sobre as demais licitantes;
* Apresentou campanha com 91 dias, de 01/04 a 30/06,
quando o edital especifica ser limite de 90 dias;
* Não apresentou relação de peças corporificadas e não
corporificadas, como determina o edital e, se assim o fizesse,
excederia o limite de páginas estabelecido no edital;
* Orçou apenas 1 VT de 60” e 3 VT’s de 30”, mas apresenta
storyboard de 4 VT’s de 30”. Assim, orçando-se o VT
excedente, ultrapassaria, ainda mais, a verba da campanha; e
* Deixou de prever o programa de rádio semanal solicitado no
briefing.

5.5.3. AKTIVA X MANGALÔ PROPAGANDA LTDA

9
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5.5.3.1. (...) ao contrário do que alega a Recorrente, inexiste erro da
Impugnante e sim, erro material inserto no edital de licitação,
não havendo que se falar em desclassificação (...).

5.5.3.2. evidente que a vontade dessa nobre comissão foi exatamente
excluir do limite de páginas do Plano de Comunicação, os
textos, tabelas, gráficos e tabelas da estratégia de mídia,
quesito pertinente, havendo apenas erro no momento de
transcrever os números dos subitens que deveriam ser
1.1.1.4.1 e 1.1.1.4.2.

5.5.3.3. Isso, porque que os citados itens, efetivamente preveem
textos, tabelas, gráficos e planilhas e são excluídos do limite
de página, em todos, ou, por amor à dialética, em
praticamente todos, os editais de publicidade, esteados na Lei
12.232/10 (...)

5.5.3.4. Outrossim, vale repetir, não haveria lógica excluir textos,
tabelas, gráficos e tabelas das peças da Ideia Criativa, posto
inexistirem tais elementos nos modelos de peças publicitárias.

5.5.3.5. Risível a alegação que poderia haver identificação da
Impugnante, pelo número de páginas do seu Plano de
Comunicação, posto que, inexistiu qualquer indício que
ensejasse a identificação da ora Impugnante, antes da
segunda sessão de licitação, assim a alegação da Recorrente
é absolutamente absurda. De igual sorte, inexistiu vantagem
da Recorrida ante as demais licitantes, uma vez que o Plano
de Comunicação é julgado por sua essência, por seu
conteúdo, por sua assertividade, sua pertinência (item 2, do
edital) e o número de páginas não teria o condão de intervir no
julgamento da Subcomissão Técnica.

5.5.3.6. Em síntese, houve um erro material no edital e a falta de
clareza, derivado desse erro, em última hipótese, induziu a
impugnante a erro, motivo por que, deve ser mantida a sua
classificação. Outrossim, a suposta falha, como já esclarecido,
induzida pela falta de clareza do edital poderia no máximo,
subtrair das Impugnante alguns pontos em sua Proposta
Técnica, mas nunca a sua desclassificação, em atendimento
aos princípios da soberania do interesse público em ampliar o
certame e escolher a melhor proposta técnica, da legalidade,
entre outros.

5.5.3.7. Ora, o legislador diferenciou claramente os critérios
ensejadores da desclassificação previstos nos incisos xii e xiii,
que proíbem a inclusão de elementos, que possam ensejar a
identificação da proponente, das demais exigências legais ou
editalícias. ou seja, inexiste previsão legal para
desclassificação das licitantes por inatender a alínea ix e x, do
art. 6º da lei 12.232/10, que prevê a padronização da proposta
e limite de páginas (...)

10
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5.5.3.8. O edital é a “lei interna” da licitação e deve-se abordá-lo frente
ao caso concreto tal qual a norma emanada do Poder
Legislativo, interpretando-o à luz do bom senso e da
razoabilidade, a fim de que seja alcançado seu objetivo, nunca
se esgotando na literalidade de suas prescrições.

5.5.3.9. Observa-se que a Recorrente deixou de apresentar a relação
comentada de peças, prevista no item 1.1.1.4.2, do Edital e se
o fizesse, como deveria, excederia em muito o limite de 10
páginas previsto no edital.

5.5.3.10. (...) o Plano de Comunicação é julgado por sua essência, por
seu conteúdo, por sua assertividade, sua pertinência (item 2,
do edital) e não seriam a suposta supressão de um
espaçamento duplo entre 3 linhas que teria o condão de
intervir no julgamento da Subcomissão Técnica.

5.5.3.11. O formato apresentado, carrossel, permite a inclusão de até
10 cards em uma mesma publicação, que devem ser
ordenados corretamente, e não aleatoriamente, para ter seu
propósito alcançado. Fazendo-se necessário sua indicação de
organização para total compreensão da peça. Assim, ao
observar a peça apresentada, vê-se tratar-se de um
layout/roteiro, como expressamente previsto no edital e não
uma peça finalizada.

5.5.3.12. As peças eletrônicas jingle e spot, ainda não estão finalizadas
com suas mixagens, equalizações, normalizações e
masterizações adequadas para veiculação ao público final no
meio rádio.

5.5.3.13. A versão apresentada da peça eletrônica “banner dinâmico
para internet” não está finalizada, também caracterizando-se
como um MONSTRO, em formato GIF, como permitido pelo
edital em questão.

5.5.4. AKTIVA X W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
5.5.4.1. (...) ao contrário do que alega a Recorrente, inexiste erro da

Impugnante e sim, erro material inserto no edital de licitação,
não havendo que se falar em desclassificação (...).

5.5.4.2. evidente que a vontade dessa nobre comissão foi exatamente
excluir do limite de páginas do Plano de Comunicação, os
textos, tabelas, gráficos e tabelas da estratégia de mídia,
quesito pertinente, havendo apenas erro no momento de
transcrever os números dos subitens que deveriam ser
1.1.1.4.1 e 1.1.1.4.2.

5.5.4.3. Isso, porque que os citados itens, efetivamente preveem
textos, tabelas, gráficos e planilhas e são excluídos do limite
de página, em todos, ou, por amor à dialética, em
praticamente todos, os editais de publicidade, esteados na Lei
12.232/10 (...)
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5.5.4.4. Outrossim, vale repetir, não haveria lógica excluir textos,
tabelas, gráficos e tabelas das peças da Ideia Criativa, posto
inexistirem tais elementos nos modelos de peças publicitárias.

5.5.4.5. Risível a alegação que poderia haver identificação da
Impugnante, pelo número de páginas do seu Plano de
Comunicação, posto que, inexistiu qualquer indício que
ensejasse a identificação da ora Impugnante, antes da
segunda sessão de licitação, assim a alegação da Recorrente
é absolutamente absurda. De igual sorte, inexistiu vantagem
da Recorrida ante as demais licitantes, uma vez que o Plano
de Comunicação é julgado por sua essência, por seu
conteúdo, por sua assertividade, sua pertinência (item 2, do
edital) e o número de páginas não teria o condão de intervir no
julgamento da Subcomissão Técnica.

5.5.4.6. Em síntese, houve um erro material no edital e a falta de
clareza, derivado desse erro, em última hipótese, induziu a
impugnante a erro, motivo por que, deve ser mantida a sua
classificação. Outrossim, a suposta falha, como já esclarecido,
induzida pela falta de clareza do edital poderia no máximo,
subtrair das Impugnante alguns pontos em sua Proposta
Técnica, mas nunca a sua desclassificação, em atendimento
aos princípios da soberania do interesse público em ampliar o
certame e escolher a melhor proposta técnica, da legalidade,
entre outros.

5.5.4.7. Ora, o legislador diferenciou claramente os critérios
ensejadores da desclassificação previstos nos incisos xii e xiii,
que proíbem a inclusão de elementos, que possam ensejar a
identificação da proponente, das demais exigências legais ou
editalícias. ou seja, inexiste previsão legal para
desclassificação das licitantes por inatender a alínea ix e x, do
art. 6º da lei 12.232/10, que prevê a padronização da proposta
e limite de páginas (...)

5.5.4.8. O edital é a “lei interna” da licitação e deve-se abordá-lo frente
ao caso concreto tal qual a norma emanada do Poder
Legislativo, interpretando-o à luz do bom senso e da
razoabilidade, a fim de que seja alcançado seu objetivo, nunca
se esgotando na literalidade de suas prescrições.

5.5.4.9. Observa-se que a Recorrente deixou de apresentar a relação
comentada de peças, prevista no item 1.1.1.4.2, do Edital e se
o fizesse, como deveria, excederia em muito o limite de 10
páginas previsto no edital.

5.5.4.10. (...) o Plano de Comunicação é julgado por sua essência, por
seu conteúdo, por sua assertividade, sua pertinência (item 2,
do edital) e não seriam a suposta supressão de um
espaçamento duplo entre 3 linhas que teria o condão de
intervir no julgamento da Subcomissão Técnica.
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6. DA SÍNTESE DOS FATOS

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, em 16/01/2021, publicou licitação na

modalidade Concorrência objetivando a contratação de prestação de Serviços de

Publicidade para os órgãos e entidades da Administração Direta do Poder Executivo

Municipal, prevendo a contratação de 03 (três) Agências de Propaganda para execução dos

serviços licitados.

O instrumento convocatório cumpre todos os requisitos exigidos em Lei, tendo sido

inclusive validado pela SINAPRO-Bahia, entidade juridicamente constituída para

representar a categoria econômica de agências de propaganda, em todo território estadual.

Não por menos, a Administração Municipal por meio da Comissão Especial de

Licitação viabilizou a criação de um hotsite dedicado a Licitação de Publicidade, onde todos

e quaisquer interessados podem acompanhar todo o andamento processual da Licitação,

bem como fazer o download de todos os documentos. A medida é salutar para garantir a

ampla transparência e publicidade dos atos desta Municipalidade.

Em 01 de abril de 2021, após análise da Subcomissão Técnica das Propostas

Técnicas e do cotejamento realizado pela Comissão Especial de Licitação, observados os

procedimentos legais, foram classificadas as seguintes empresas, com suas respectivas

notas.

Irresignadas com a decisão da Subcomissão Técnicas e em garantia do direito

constitucional de petição e do contraditório, concretizado no art. 109 da Lei Federal nº

8.666/93, foi aberto prazos para que estas apresentassem suas razões recursais, bem

como que as demais licitantes apresentassem suas contrarrazões.

A síntese das peças recursais e das contrarrazões foi apresentada nos tópicos

anteriores.

Passemos ao julgamento dos recursos e contrarrazões.
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7. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDENTIFICADORES NAS VIAS NÃO
IDENTIFICADAS DO PLANO DE COMUNICAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO AO
ANONIMATO. IRRELEVÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE REGRAS
MERAMENTE FORMAIS DO EDITAL

A Lei nº 12.232/2010 em seu art. 6º, IX estabelece que o formato para apresentação

pelos proponentes do plano de comunicação publicitária será padronizado quanto a seu

tamanho, a fontes tipográficas, a espaçamento de parágrafos, a quantidades e formas dos

exemplos de peças e a outros aspectos pertinentes, observada a exceção prevista no inciso

XI do mencionado artigo;

Neste sentido, o Edital de Licitação no item 5.15 previu a forma de apresentação do

Plano de Comunicação (Via não identificada) pelos licitantes, senão vejamos.

O conteúdo do Invólucro A-1, Plano de Comunicação, deverá ser redigido
de forma clara, sem emendas ou rasuras, com páginas numeradas
seqüencialmente, impresso em formato retrato, em papel branco fosco que
não identifique a licitante, formato A4, com gramatura entre 75gr e 90gr,
padronizado na fonte tipográfica Arial 12, no espaçamento de parágrafos
de 2,0 cm e entre as linhas espaçamento 1,5, com margens 3cm superior
e esquerda, 2 cm inferior e direita e não deverá conter rubricas. A
inobservância destas instruções acarretará na desclassificação da
licitante. NOTA 1: O documento terá somente cor “automático”. NOTA 2:
Para os fins de formatação e espaçamento de parágrafos, considerando a
variação de funcionalidade dos editores de texto, será aceito o uso de
espaçamento duplo por haver equivalência aos 2,0 cm

A inteligência do inciso IX do art. 6º da Lei nº 12.232/2010 e do item 5.15 tutelam o

anonimato das propostas técnicas, assegurando a todos os licitantes uma espécie de

“julgamentos às cegas”, primando apenas pelo conteúdo técnico das propostas, afastando

qualquer tipo julgamento tendencioso em razão da pessoa do licitante.

Na razões recursais apresentadas pela empresas W4 COMUNICAÇÃO &

MARKETING LTDA e MANGALÔ PROPAGANDA LTDA, alegam que licitantes que

participaram do certame apresentaram o Plano de Comunicação do Invólucro A-1 em

desconformidade com o exigido no Edital, sugerindo uma possível identificação.

Não por menos, as licitantes retromencionadas e a recorrente LUCAS AGUIAR

CAIRES alegam vício de forma nos Planos de Comunicação das licitantes classificadas do

1º ao 3º lugar, uma vez que teriam elas apresentando seus respectivos Planos com

espaçamento diferente do estabelecido pelo Edital, usado fonte tipográfica na “numeração”

ou quantidade de folhas diferente do exigido pelo instrumento convocatório.
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Tais alegações não têm o condão de alijar as Propostas das Licitantes na

participação do certame, sob pena de ofensa ao princípio do formalismo moderado.

Ressalta-se que o julgamento da Subcomissão Técnica levou em consideração tal axioma

ao atenuar o rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública e no

edital.

Nenhum dos vícios apresentados nos Planos de Comunicação, quais seja o
tamanho do espaçamento diferido, a numeração com fonte tipográfica distinta,
quantidade de folhas, ensejaram ou possibilitaram a identificação dos licitantes. As

alegações trazidas pelas Recorrentes levantam apenas meras suposições, sem qualquer

demonstração de que o anonimato dos Planos de Comunicação do Invólucro A-1 tenha sido

violado.

Nas palavras de Adilson Dallari apud Coelho Motta (p. 172, 2010 em Divulgação

Institucional e Contratação de Serviços de Publicidade), o direito não briga com o bom

senso, bem como para o império, sempre dialético do caso concreto e da vivência

contingencial das licitações.

Não por menos e abraçando a lição de maestria do professor DALLARI apud

LEITE1, desconsiderar uma exegese baseada numa interpretação sistematicamente

contextualizada, razoável, proporcional e finalisticamente compromissada para geração de

valor público, acabaria fazendo das licitações públicas uma mera “gincana”.

“(...) acabarse-á fazendo das licitações paródias tragicômicas das
gincanas ginasianas, nas quais ganha - não aquele que oferta a melhor
proposta - mas, sim, que melhor cumpre a letra do edital. Enfim, todo o
ridículo, toda a estultice e toda a desídia com o interesse público em se
transformar os ritos, as formas, as formalidades em valores em si”.

Não por menos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sua jurisprudência tem

afastado decisões extremamente formalistas ou interpretações de cláusulas editalíssimas

que não agreguem valor público à Licitação, vejamos.

1 Disponível para acesso em:
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/44699/44990
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Portanto, ficam rechaçadas as razões recursais que levantam a possibilidade de

lesividade ao anonimato das Propostas, por simples infringência de forma como as aqui já

citadas.

8. DA DEFINIÇÃO DE “MONSTRO”. OBSERVÂNCIA AO ITEM 1.1.1.3 DO EDITAL
PELAS LICITANTES.

Segundo definição extraída do Portal do Marketing2, MONSTRO é um primeiro

esboço do que será um spot ou jingle. Uma prova de estúdio.

Ora, da análise da Subcomissão Técnica quanto a simulação de peças, a exemplo

do “carrossel do Instagram”, dos jingles ou dos spots apresentados pelas licitantes AKTIVA

PUBLICIDADE, W4 COMUNICAÇÃO, LUCAS CAIRES AGUIAR, VETOR MARKETING,

SINAPSE COMUNICAÇÃO e CIDADE PROPAGANDA, esses encontram-se na forma de

“monstro”.

Não por menos, quando de suas contrarrazões, a Licitante AKTIVA PUBLICIDADE,

sobre o tema, expõe que:
O formato apresentado, carrossel, permite a inclusão de até 10 cards em
uma mesma publicação, que devem ser ordenados corretamente, e não
aleatoriamente, para ter seu propósito alcançado. Fazendo-se necessário
sua indicação de organização para total compreensão da peça. Assim, ao
observar a peça apresentada, vê-se tratar-se de um layout/roteiro,
como expressamente previsto no edital e não uma peça finalizada.

As peças eletrônicas jingle e spot, ainda não estão finalizadas com
suas mixagens, equalizações, normalizações e masterizações adequadas
para veiculação ao público final no meio rádio.

2 Disponível em :
http://www.portaldomarketing.com.br/Dicionario_de_Propaganda/M.htm#:~:text=MONSTRO%20%2D
%20Primeiro%20esbo%C3%A7o%20do%20que%20ser%C3%A1%20um%20spot%20ou%20jingle
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A versão apresentada da peça eletrônica “banner dinâmico para
internet” não está finalizada, também caracterizando-se como um
MONSTRO, em formato GIF, como permitido pelo edital em questão.

Vê-se que na presente licitação, a simulação de peças apresentadas pelas licitantes

AKTIVA PUBLICIDADE, W4 COMUNICAÇÃO, LUCAS CAIRES AGUIAR, VETOR

MARKETING, SINAPSE COMUNICAÇÃO e CIDADE PROPAGANDA encontram-se na

forma de “monstro”, como exigido no Edital de Licitação.

9. DO PERÍODO EMPRESARIAL DA EMPRESA VETOR MARKETING.
APRESENTAÇÃO DE PEÇAS APRESENTADAS ANTES DE SUA
CONSTITUIÇÃO COMO PESSOA JURÍDICA. CONTESTAÇÃO DA NOTA DE
EXPERIÊNCIA ATRIBUÍDA A LICITANTE

A Recorrente Mangalô Propaganda alega que a empresa VETOR MARKETING

apesar de constituída em 21/09/2018, apresentou em seu repertório 5 (cinco) de 10 (dez)

peças feitas antes da sua constituição da empresa (peças 02,04,05,07 e 08), além de case

com atendimento antes de sua constituição.

O Edital de Licitação previu no item 1.1.3.1 que os Licitantes poderão apresentar até
dez peças, independentemente do meio de divulgação, do tipo ou característica da peça,

todas veiculadas ou expostas.

Da análise pela Subcomissão Técnica, verifica-se que conforme consulta ao sítio da

Receita Federal, a empresa VETOR MARKETING foi constituída em 20/09/2018. Contudo,

em seu repertório foram apresentados peças realizadas antes de sua constituição como

Pessoa Jurídica, a exemplo daquelas citadas pela Mangalô Propaganda.

Em suas contrarrazões, a empresa VETOR MARKETING alega que “é importante

ressaltar que, embora edital faculte a apresentação de até 10 (dez) peças, a Vetor

Marketing e Publicidade Ltda. possui, dentro do seu conjunto de trabalhos concebidos e

veiculados, várias peças que atendem as exigências do edital”. Em reanálise, considerando

apenas as peças produzidas pela Pessoa Jurídica, a Subcomissão compreende que as

demais peças (apresentadas pós constituição da empresa) atende ao quanto solicitado,

permitindo a devida avaliação, por isso, a Subcomissão entendeu por não apenar a Licitante

com redução da Nota atribuída ao quesito.

Não por menos, a empresa LUCAS CAIRES AGUIAR questiona a nota atribuída

para experiência da licitante VETOR MARKETING, alegando que foram atribuídas notas

quase máximas para uma empresa constituída há pouco mais de 2 (dois) anos. A

Subcomissão rechaça o levantamento recursal da empresa LUCAS CAIRES, tendo sido
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atribuída nota mediana, uma vez que a empresa não demonstrou larga experiência. A nota

final da VETOR MARKETING foi de 5,33.

10. DO LIMITE DE PEÇAS CORPORIFICADAS NO PLANO DE COMUNICAÇÃO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ITEM 1.1.1.3.1.1 DO EDITAL PELA VETOR
MARKETING.

“Corporificar nada mais é do que materializar os conceitos até então existentes

somente no campo das ideias e podem servir de exemplo o roteiro de determinado vídeo

que passa ganhar forma a partir do momento em que ele é gravado ou uma página de

anúncio determinada revista, que antes existia apenas na tela do computador ou na

prancheta do publicitário que a criou”.

Em suas razões recursais, as empresas W4 COMUNICAÇÃO, MANGALÔ

PROPAGANDA e LUCAS CAIRES AGUIAR alegam que a empresa VETOR MARKETING

teria excedido o número de peças corporificadas exigidas no edital, apresentando 16

(dezesseis) peças corporificadas.

Por sua vez, em sua impugnação aos recursos apresentados alega que em

referência à quantidade de peças apresentadas pela Vetor, mais uma vez esclarecemos que

a Vetor Marketing Publicidade Ltda. não ultrapassou o limite de 10 (dez) peças

corporificadas. Estão devidamente impressas as peças, dentro do limite estabelecido.

Talvez, falte à recorrente o mais básico e elementar, que é o conhecimento do que é uma

peça corporificada. Se é para finalidade impressa, o layout é a peça corporificada, não o

conteúdo de texto. Se é para meio audiovisual, o monstro ou uma versão prévia é uma peça

corporificada, não o conteúdo de texto que aponta/direciona.

Neste sentido, a Subcomissão Técnica ao avaliar a Proposta apresentada pela

empresa, verificou que as peças foram corporificadas, conforme exigido no instrumento

convocatório.

11. AFASTAMENTOS DE RAZÕES RECURSAIS APRESENTADOS EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

Em suas contrarrazões, a AKTIVA PUBLICIDADE impugna as propostas técnicas

apresentadas pelas empresas MANGALÔ PROPAGANDA, LUCAS AGUIAR CAIRES, W4

COMUNICAÇÃO e CIDADE PROPAGANDA.

Ocorre que tais alegações se consideradas por esta Administração Municipal, em

sede de contrarrazões, ensejaria violação ao princípio da não surpresa. Pelo princípio
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mencionado, não podem ser proferidas decisões com fundamento em questão de fato ou de

direito não debatida pelas partes, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício.

A função do princípio da não surpresa é garantir efetividade às garantias

constitucionais, "tornando 'segura' a vida dos administrados, de modo que estes sejam

poupados de 'surpresas', podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas

de sua conduta".

Ora, as licitantes retromencionadas sequer tiveram a oportunidade para

manifestar-se sobre as alegações suscitadas pela AKTIVA PUBLICIDADE, uma vez que

foram somente apresentadas nas contrarrazões. Pela leitura do art. 109 da Lei de

Licitações, não existem contrarrazões das contrarrazões.
Neste sentido, a Subcomissão Técnica resolve não conhecer das alegações em face

das empresas MANGALÔ PROPAGANDA, LUCAS AGUIAR CAIRES, W4 COMUNICAÇÃO

e CIDADE PROPAGANDA apresentadas pela AKTIVA PUBLICIDADE, mantendo-se apenas

suas considerações em defesa de direito próprio.

Ademais, se tais alegações fossem consideradas, estas não comprometeriam a

lisura do certame ou ensejariam a desclassificação imediata das Licitantes.

12. REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA ÀS LICITANTE AVOAR COMUNICAÇÃO E
VETOR MARKETING E PUBLICIDADE. AVALIAÇÃO E CONCLUSÕES DE
COMPETÊNCIA DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA.

Notadamente, somente a licitante LUCAS AGUIAR CAIRES em suas razões

recursais questiona a nota atribuída pela Subcomissão Técnica na avaliação do Plano de

Comunicação as empresas AVOAR COMUNICAÇÃO e VETOR MARKETING E

PUBLICIDADE LTDA.

Ressalta-se que no caso da licitação de publicidade, realizada por Concorrência do

tipo Técnica, compete à Subcomissão Técnica, nos termos do art. 10, §1º da Lei nº

12.232/2010, a avaliação dos Planos de Comunicação apresentados no âmbito do presente

certame, uma vez que não se trata de simples subsunção mecânica de documentos aos

critérios decisórios, mas de julgamento de ordem técnica.

No que pese as considerações formuladas pela empresa LUCAS AGUIAR CAIRES

quanto ao Plano de Comunicação apresentado pela licitante VETOR MARKETING E

PUBLICIDADE, a Subcomissão Técnica no âmbito de suas competências revisou a nota

atribuída ao quesito Idéia Criativa, com as seguintes justificativas:

PLANO DE COMUNICAÇÃO
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IDEIA CRIATIVA

NOTA JULGADOR JUSTIFICATIVA

15 Danielle Silva Garcia Ao reavaliar o Plano de Comunicação da Licitante VETOR
MARKETING E PUBLICIDADE, verifica-se realmente que não
há a inclusão de cenas da cidade na composição das peças,
o que compromete a visibilidade dos trabalhos realizados pela
Contratante. Ademais, os erros de ortografia comprometem a
credibilidade da anunciante, gerando prejuízos de imagem à
contratante. Para que se tenha ideia da gravidade, a
Contratante já passou por situação jocosa como a acontecida
no desfile de independência no ano de 2017, e.g,
http://blogdocaiquesantos.com.br/assaltaram-gramatica-no-dia
-da-independencia-em-conquista/.
Um deslize ortográfico pode realmente causar consequências
desastrosas ao Contratante.

15 Edgard Umburana de
Souza Neto

15 Pierre Pereira Lima

Neste sentido, após a reavaliação da nota atribuída à empresa VETOR MARKETING

E PUBLICIDADE para o quesito [e considerando o julgamento do item 10] passou-se para

59,67, totalizando a Nota Final (Plano de Comunicação + Capacidade de Atendimento) de

86,74.

No que toca ao questionamento quanto a empresa AVOAR COMUNICAÇÃO, a

empresa LUCAS AGUIAR CAIRES questiona a nota atribuída a originalidade do “mote”

apresentado.

PLANO DE COMUNICAÇÃO

IDEIA CRIATIVA

NOTA JULGADOR JUSTIFICATIVA

15 Danielle Silva Garcia Em face do recurso apresentado, considerando que o slogan
“conquista de todos” alude a um programa jornalístico de forte
conotação política local e que tece duras críticas ao atual
governo, pode gerar uma associação errônea às ações
promovidas pela Prefeitura a um grupo político de oposição.15 Edgard Umburana de

Souza Neto

15 Pierre Pereira Lima

Em suas considerações, o membro da Subcomissão Técnica Pierre Pereira Lima

alega que quanto a nota atribuída à Capacidade de Atendimento essas permanecerão

inalteradas, contudo em sua justificativa expõe que a Licitante AVOAR COMUNICAÇÃO

atende parcialmente as necessidades da Contratante, justificando as notas medianas

atribuídas à Licitante AVOAR COMUNICAÇÃO.
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Neste sentido, a Nota referente ao quesito Idéia Criativa do Plano de Comunicação

da empresa AVOAR COMUNICAÇÃO foi reduzida, em razão da justificativa exposta,

passando para 59, totalizando uma Nota Final (Plano de Comunicação + Capacidade de

Atendimento) de 86,27.

Ao final, com a revisão realizada pela Subcomissão Técnica, houveram
mudanças na ordem de classificação, passando a valer a seguinte ordem
classificatória para Concorrência nº 001/2021.

EMPRESA Nota (PC) Nota (CA) Pontuação Final
AKTIVA PUBLICIDADE 64,67 32,27 96,94
LUCAS AGUIAR CAIRES 53 35 88
W4 COMUNICAÇÃO 52,83 35 87,83
VETOR PUBLICIDADE 59,67 27,07 86,74
AVOAR COMUNICAÇÃO 59 27,27 86,27
CIDADE PROPAGANDA 47,50 34 81,50
MANGALÔ PROPAGANDA 44 34,83 78,83
OK PROPAGANDA 51 27,10 78,10
SINAPSE COMUNICAÇÃO 43,33 33,83 77,16

13. DECISÃO

Ante o exposto, resolve a Comissão Especial de Licitação e a Subcomissão Técnica

da Concorrência nº 001/2021 julgar, na melhor forma do direito e da justiça, os recursos e

contrarrazões apresentados no âmbito da fase recursal, com fundamento nas razões

anteriormente expostas.

No mérito julga-se procedente em partes o recurso apresentado por LUCAS CAIRES

AGUIAR, não merecendo prosperar as razões recursais das empresas CIDADE

PROPAGANDA, W4 COMUNICAÇÃO e MANGALÔ PROPAGANDA. Quantos às

contrarrazões, merece acolhida as postulações da empresa AKTIVA PUBLICIDADE,

LUCAS CAIRES AGUIAR e W4 COMUNICAÇÃO, bem em como em partes aquelas

apresentadas pela AVOAR COMUNICAÇÃO e VETOR PUBLICIDADE.

Vitória da Conquista, BA
10 de maio de 2021

SUBCOMISSÃO TÉCNICA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
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Danielle Silva Garcia Edimário Freitas de Andrade Júnior

Edgard Umburana de Souza Neto Manoel Messias Bispo da Silva

Pierre Pereira Lima Lúcio Oliveira Maia

De acordo,

Acolho a decisão da Comissão Especial de Licitação e da Subcomissão Técnica,

com base em todos os motivos acima expostos.

Oportunamente, encaminhe-se o teor da presente decisão à Comissão Especial de

Licitação para publicação no Diário Oficial do Município e posterior regular prosseguimento

da Concorrência nº 001/2021.

Vitória da Conquista - BA,
10 de maio de 2021

Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita Municipal

ORIGINAL ASSINADO
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