
 

 

Processo nº: 1284901/2021 

Tomada de Preços n° 01/2021: Contratação de agência de propaganda para a 

prestação de serviços de publicidade para o CAU/GO. 

Interessados: Cannes Publicidade Ltda e Maxi Publicidade Ltda 

 

EMENTA: Licitação. Serviços de Publicidade. Princípio 
da Legalidade. Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. Violação do sigilo das propostas. Vício 
insanável. Autotutela Administrativa. Parecer pela 
anulação do certame.  

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de processo de contratação de agência de propaganda para a prestação 

de serviços de publicidade para o CAU/GO em razão de requisição por parte da 

Comissão Temporária de Comunicação (CTC-CAU/GO), vide Súmula da 3ª Reunião 

Ordinária CTC-CAU/GO. Após autorização da Presidência e verificação da 

disponibilidade orçamentária, prosseguiu-se com a elaboração de Briefing e Minuta do 

Instrumento convocatório, nos termos da Lei 12.232/2010 e 8666/1993.  

Devidamente analisado pela Assessoria Jurídica, o Edital da Tomada de Preços 

nº 01/2021 teve seu extrato publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 8 de 

setembro de 2021. Em 16 de setembro de 2021, foi realizada a divulgação no DOU da 

data para o sorteio da composição da Subcomissão Técnica nos termos do Edital da 

Tomada de Preços nº 01/2021. 

Instituída a Subcomissão Técnica, em 1º de outubro de 2021, a Comissão 

Permanente de Licitações (CPL) reuniu-se para credenciamento e recebimento, a um só 

tempo, dos 4 envelopes referentes à Tomada de Preços, realizando em seguida, a 

abertura e conferência dos invólucros nº 01 e 03, conforme registro em ata. Na 

ocasião, os representantes das empresas Cannes Publicidade Ltda e Maxi Publicidade 

Ltda foram devidamente credenciadas. 

Em cumprimento às regras editalícias, aos 27 de outubro de 2021, a CPL 

entregou à Subcomissão Técnica os invólucros de nº 01 - Plano de Comunicação 



 

 

Publicitária via não identificada – para análise e julgamento conforme os quesitos e 

demais critérios previstos no Edital. Em 17 de novembro de 2021, por seu turno, foi 

realizada a sessão de julgamento dos invólucros de nº 03 com vistas à avaliação, pela 

Subcomissão, da Capacidade de Atendimento, Repertório e Solução de Problemas por 

parte das licitantes. 

Por fim, em 07 de dezembro de 2021, realizou-se a abertura do invólucro de nº 

02 - Plano de Comunicação Publicitária via identificada - para verificação da autoria das 

propostas e divulgação da nota técnica final. Após realização do somatório e 

conferência das notas, o Presidente da CPL, com fulcro no item 11.4, “b” do Edital 

desclassificou a proposta da licitante Cannes Publicidade Ltda por não alcançar a nota 

mínima de 70 (setenta) pontos. 

Na sessão do dia 07, conforme item 20 do Edital e registro em ata, acordou-se 

que, após a disponibilização integral dos cadernos contendo as propostas, seria aberto 

o prazo de 05 dias úteis para a propositura de recurso administrativo quanto ao 

julgamento das propostas. Feita a disponibilização, em 21 de dezembro de 2021 foi 

realizada, pelo Presidente da CPL, a abertura do prazo para proposição de recurso 

administrativo. Ato contínuo, em 03 de janeiro de 2022, a empresa Cannes Publicidade 

apresentou recurso alegando, em suma: 

 

a) A necessidade de revisão e ajuste da atribuição das notas. 

b) A ausência de justificativa no processo de avaliação realizado pela Subcomissão. 

c) O descumprimento do item 11.3.2.1 do Edital. 

d) A não observância das leis Lei 4.680 e Lei 12.232 no tocante à exigência de que, 

para a participação em processos licitatórios, devem ser utilizados veículos 

autorizados e remunerados mediante preço de tabela.  

 

Em 25 de janeiro de 2022, nova notificação foi expedida pela CPL para abertura de 

prazo de contrarrazões. Em resposta, a empresa Maxi Publicidade apresentou 

impugnação alegando: 

 



 

 

a) Que a discrepância entre a nota final da Maxi e da Cannes desconstitui a 

alegação de mero ajuste. Eventual correção não teria o condão de alterar a 

desclassificação da Maxi como primeira colocada dada a diferença de mais de 

17 pontos. 

b) Que a suposta necessidade de revisão se escora simplesmente na opinião 

pessoal da licitante. 

c) Que não há no Edital vedação ao uso de mídias sociais. 

d) Que a Maxi cumpriu as exigências do Briefing e edital. 

e) Que as alegações da Cannes refletem excesso de formalismo, conduta vedada 

pelo TCU. 

A subcomissão, no uso das prerrogativas do art. 10 da Lei 12.232/2010, analisando 

o processamento e julgamento das propostas da Tomada de Preços, elaborou resposta, 

na qual constatou: 

a) Que inexistiu subjetivismo no julgamento posto que a Subcomissão de amparou 

nas normas relacionadas às licitações e no Edital. 

b) Que, de fato, os valores praticados pelo Facebook, Instagram e Youtube não 

dispõem de tabela de preços regulamentada. 

c) Que não houve atendimento às regras dos itens 11.3.2.1 e 11.3.2.2 que exigem 

justificação em ata das razões da manutenção da nota nas situações em que a 

diferença entre a maior e menor nota mostra-se superior a 20%.  

 

É o breve relatório.  

 

II – DOS FUNDAMENTOS 

II.1 – Dos princípios constitucionais norteadores das licitações e contratações 

públicas 

 

  A Constituição Federal de 1988 estabelece que a Administração Pública 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Sem prejuízo dos princípios constitucionais, a Lei Geral de Licitações, Lei nº 



 

 

8666/93, dispõe que as contratações públicas deverão reger-se por princípios 

específicos como o julgamento objetivo, sigilo das propostas, seleção da proposta mais 

vantajosa, vinculação ao instrumento convocatório, dentre outros. 

Nesse sentido, tem-se que a regularidade do procedimento licitatório está 

atrelada não apenas ao ditame legal - sentido estrito - mas também, à observância de 

um sistema próprio de princípios jurídicos. 

Para Victor Aguiar J. de Amorim: 

 

Desse modo, a legalidade deve ser entendida como o princípio que vincula a 
Administração a todo o sistema normativo, abrangendo não apenas as leis e 
normas em sentido estrito (decretos, instruções normativas, portarias etc.), 
mas também os princípios constitucionais explícitos (moralidade, 
impessoalidade, publicidade, eficiência, isonomia) e implícitos 
(razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva, proteção à confiança 
legítima, segurança jurídica, entre outros). Enfim, na perspectiva do 
princípio da juridicidade, fica a Administração vinculada ao Direito, reputado 
como um sistema normativo, composto de regras e princípios. (Licitações e 
contratos administrativos: teoria e jurisprudência / Victor Aguiar Jardim de 
Amorim. – 3. ed. – Brasília, DF : Senado Federal, Coordenação de Edições 
Técnicas, 2020. P.39) 

 

Partindo dessa premissa, faz-se necessário analisar a Tomada de Preços nº 

01/2021, de acordo com alguns princípios jurídicos específicos.  

 

II.2 – Do princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

 

Merece destaque, dentre os princípios aplicáveis às licitações, o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. O artigo 41, da Lei Geral de Licitações, 

assegura que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 

ao qual se acha estritamente vinculada”.  É a função do Edital estabelecer, dentre 

outros, a forma de participação na licitação e o procedimento a ser observado para o 

alcance da proposta mais vantajosa. O instrumento convocatório (Edital) é, portanto, 

documento central no tocante às contratações públicas. Ele funciona como verdadeira 

“lei interna da licitação”, de modo que o descumprimento das regras, nele fixadas, 

acarretam a ilegalidade do certame. É nesse sentido o entendimento do Plenário do 

TCU, a saber: 



 

 

 

“Zele para que não sejam adotados procedimentos que contrariem, direta 
ou indiretamente, o princípio básico da vinculação ao instrumento 
convocatório, de acordo com os arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993.” 
Acórdão 2387/2007. 
 

No processo em comento, vê-se que algumas normas editalícias não foram 

observadas. Os itens 11.3.2.1 e 11.3.2.2 do Edital estabelecem que: 

 

11.3.2.1. A Subcomissão Técnica reavaliará a pontuação atribuída a um 
quesito ou subquesito sempre que a diferença entre a maior e a menor 
pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima do 
quesito ou do subquesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das 
pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos previstos 
neste Edital. 
11.3.2.2. Persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do 
quesito ou subquesito, os membros da Subcomissão Técnica, autores das 
pontuações consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões que 
os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito ou subquesito 
reavaliado, que será assinada por todos os membros da Subcomissão e 
passará a compor o processo desta licitação.  
 

 Em consulta aos autos, na esteira do entendimento da Subcomissão, verificou-

se a atribuição de notas com diferença superior à 20% - o que é autorizado pelo item 

11.3.2.2 -, contudo não houve registro em ata das razões da Subcomissão para a 

manutenção da referida nota. Tal ocorrência, fere a exigência de justificação prevista 

pelo Edital e configura descumprimento do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório.  

 Inclusive, a necessidade de reavaliação não se traveste de uma inovação 

editalícia. Trata-se de reprodução do que determina a própria lei que regula o 

procedimento licitatório em cotejo, qual seja, a Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010 

(dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública 

de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá 

outras providências). Veja o que dispõe o art. 6º, inciso VII, do diploma supracitado: 

 

Art. 6o  A elaboração do instrumento convocatório das licitações previstas 
nesta Lei obedecerá às exigências do art. 40 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com exceção das previstas nos incisos I e II do seu § 2o, e às 
seguintes:  
[...] 



 

 

VII - a subcomissão técnica prevista no § 1o do art. 10 desta Lei reavaliará a 
pontuação atribuída a um quesito sempre que a diferença entre a maior e a 
menor pontuação for superior a 20% (vinte por cento) da pontuação máxima 
do quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações 
atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos postos no 
instrumento convocatório;  

  

 Deste modo, calha notar que houve vertical descumprimento dos 

mandamentos editalícios e legais mencionados acima, razão pela qual se amolda como 

um dos elementos que fundamentam a conclusão posta ao final desta peça opinativa. 

 

II.3 – Dos princípios do sigilo das propostas e da impessoalidade 

 

A publicidade e a transparência constituem a regra geral nas licitações e contratos 

administrativos. Não obstante, admite-se exceção nos termos do artigo 3º da Lei 

8666/93, in verbis: “§ 3º: A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 

público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a 

respectiva abertura.” O sigilo viabiliza a obtenção da proposta mais vantajosa pela 

Administração e atende ao princípio da moralidade administrativa.  

Acerca da quebra do sigilo, impende destacar o entendimento firmado pelo 

Acórdão 2725/2010 do Plenário do TCU:  

 

9.3. determinar, com fundamento no art. 45, caput, da Lei n. 8.443/92, c/c o 
art. 251, caput, do Regimento Interno, à Caixa Econômica Federal que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias à anulação do 
Pregão Eletrônico, nos termos preconizados pelo art. 49, caput, da Lei n. 
8.666/93; 
 
9.4. alertar à Caixa Econômica Federal que a continuidade de 
procedimentos licitatórios nos quais se identifique violação ao sigilo das 
propostas entre os concorrentes viola os princípios que norteiam a 
Administração Pública Federal, notadamente os da moralidade e da 
isonomia entre os licitantes; (grifo nosso). 

 

 O sigilo das propostas serve ao princípio da isonomia e objetiva o atingimento 

da proposta mais vantajosa para a Administração. No processo em análise, tem-se que 

foi realizada a abertura das propostas técnicas tendo sido oferecido recurso 

administrativo em uma das etapas da fase de julgamento. A divulgação e 



 

 

conhecimento das propostas apresentadas pelas licitantes inviabiliza o refazimento da 

fase de julgamento técnico por parte da Subcomissão, contaminando o certame. 

 Eventual prosseguimento do certame, após a ciência das propostas, além de 

atentar contra o sigilo viola, também, o princípio constitucional da impessoalidade. De 

acordo com o princípio da impessoalidade, é vedado à Administração realizar qualquer 

tipo de tratamento discriminatório ou privilegiado. O fato de a Comissão Julgadora 

possuir conhecimento acerca das propostas expostas pelos planos de comunicação, 

bem como, conhecer da autoria dos projetos configura privilégio incompatível com os 

princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.  

  

II.3 – Do princípio da autotutela administrativa 

 

A autotutela, decorrência lógica do dever de legalidade, constitui a faculdade da 

Administração de revisar os próprios atos. As súmulas 346 e 473 do STF garantem que 

a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. 

 A Lei 12.323/2010 traz procedimentos específicos para o processamento e 

julgamento dos certames licitatórios que tenha como objeto a licitação e contratação 

de serviços de publicidade. Conforme observado alhures, o edital do certame 

reproduz, expressamente, o art. 6º, inciso VII, da Lei nº 12.232/2010, que versa sobre o 

procedimento previsto para a aferição de nota para a proposta técnica por parte da 

Subcomissão.  

Com vistas à realização de julgamento objetivo e equilíbrio da pontuação, a 

reavaliação é ato vinculado do qual a Subcomissão não pode escurar-se. Contudo, 

considerando as atas de julgamento juntadas ao processo, constata-se que não houve 

cumprimento, por parte da Subcomissão, da regra de reavaliação prevista pela lei.  

No âmbito das licitações, o TCU também impõe o dever de controle de 

legalidade:  

 

Comprovado o descumprimento de dispositivos legais básicos na 
realização de certame licitatório, impõe-se a fixação de prazo para que a 



 

 

entidade infratora adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, procedendo à anulação do respectivo processo, sem 
prejuízo de determinação tendente ao aperfeiçoamento de futuras 
convocações. Acórdão 2014/2007 Plenário. (Grifo nosso). 

 

A ocorrência de ilegalidade é considerada vício insanável e impõe o dever de 

anulação do ato que não poderá ser convalidado/corrigido. Também é esse o 

entendimento da jurisprudência pátria. Segue precedente ilustrativo nesse sentido: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA 
NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. NULIDADE DE ATO 
ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM 
DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONVALIDAÇÃO PELO PREGOEIRO. REMESSA DESPROVIDA.  1. A 
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência.? (Art. 2º da Lei 9784/99). 2. Incontroverso que a 
empresa vencedora do certame licitatório apresentou declaração em nome 
de outra empresa, e que o pregoeiro supriu determinada informação por 
meio da realização pessoal de diligência de pesquisa junto ao sítio do Serviço 
de Limpeza Urbana - SLU, a fim de buscar a comprovação de que a licitante 
vencedora era credenciada junto ao referido órgão, uma vez que esta não 
juntou ao processo a sua certidão e sim de outra pessoa jurídica. 3. A 
apresentação da referida declaração era requisito complementar no 
processo de habilitação, configurando a sua ausência vício insanável, que 
não pode ser convalidado pelo Pregoeiro, sob pena de afronta aos 
Princípios da Isonomia, Legalidade, Moralidade, Impessoalidade e 
Vinculação ao Instrumento Convocatório. 4. Evidenciado que o Pregoeiro 
supriu documentos na fase de habilitação, o que não deveria ter sido 
convalidado, o procedimento licitatório encontra-se eivado de vício, 
devendo ser declarado nulo. 5. Remessa necessária desprovida.   (TJDFT, 
Acórdão n.1153426, 07008722120188070018, Relator(a): ROBERTO FREITAS, 
1ª Turma Cível, Julgado em: 13/02/2019, Publicado em: 01/03/2019). (Grifo 
nosso). (Grifo nosso). 

 

Em arremate, é o que se tem a fundamentar. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, considerando o art. 49, da Lei nº 8.666/93, que estabelece 

que a autoridade competente tem o dever de anular um procedimento licitatório 

ilegal, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, no uso das atribuições conferidas pela legislação aplicável 



 

 

à espécie, esta Comissão Permanente de Licitações – CPL se manifesta pela ANULAÇÃO 

da Tomada de Preços nº 01/2021 – CAU/GO (CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 

PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE), processada sob o 

nº 1284901/2021. 

Por fim, remeto os autos à Autoridade Superior para decisão. 

 

Goiânia, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

Lorena Marquete da Silva 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Paulo Victor Seixo Costa 

MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

Keila Lemos da Silva Almeida 

MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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