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AO 

EXCELENTÍSSIMO, SENHOR PRESIDENTE DO CAU-GO 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIÁS 

Por intermédio da Comissão Permanente de Licitação 

A/C.: Sr. Romeu José Jankowski Júnior, Presidente da CPL. 

N e s t a 

  

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 – CAU-GO 

 

CANNES PUBLICIDADE LTDA, já qualificada no procedimento licitatório em 

epígrafe, vem por intermédio de seu representante infrafirmado, respeitosamente, 

dentro do prazo legal, apresentar, 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

nos termos do subitem 21.1 do Edital de Tomada de Preços epigrafado, o que faz 

com base nos seguintes argumentos fático-jurídicos: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

A Segunda Sessão da referida licitação ocorreu na data de 7 de dezembro de 

2021. E ficou acertado nesta Sessão que a contagem de prazos, para interposição 

de Recurso, só começaria a ser realizada a partir da data em que o CAU 

disponibilizasse no Site as cópias dos Cadernos 1, 2 e 3 da presente licitação. 

O CAU-GO comunicou os licitantes em 21 de dezembro de 2021, conforme 

abaixo: 
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“Conforme instrução constante da Súmula da Segunda Sessão Pública da 
Tomada de Preços 01/2021-CAU/GO, informamos que os arquivos dos 
invólucros das propostas estão disponibilizados na Transparência do 
CAU/GO. 

Sendo assim, está aberto o prazo recursal de 05 dias úteis, nos termos do 
item 21 do Edital, iniciando-se aos 22/12/2021 e encerrando aos 03/01/2022 
(nos dias 23, 24, 30 e 31 não haverá expediente no CAU/GO).” 

 

Portanto, o prazo para a apresentação dos recursos administrativos estende-

se até o dia 03 de janeiro de 2022, restando tempestivo o presente RECURSO. 

 

 

2. DOS FATOS 

 

 

No dia 7 de dezembro de 2021, compareceram ao CAU-GO os representantes 

das licitantes CANNES PUBLICIDADE e MAXI PUBLICIDADE, para a segunda 

sessão do referido certame.  

Seguindo os procedimentos licitatórios, foram apresentadas as ATAS DE 

JULGAMENTO DO INVÓLUCRO Nº 1, PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

E DO INVÓLUCRO Nº 3, CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTÓRIO E 

RELATOS DE SOLUÇÕES DAS LICITANTES. Realizados os cotejamentos e 

verificadas todas as notas, a Comissão Permanente de Licitação apontou o seguinte 

resultado: 

COLOCAÇÃO AGÊNCIA ENVELOPE 1 ENVELOPE 3 NOTA FINAL 

 

1º 

 

MAXI 

 

 

64,99 

 

22,93 

 

87,92 

2º CANNES 

 

41,65 28,33 69,98 
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Após cotejamento: nota abaixo da Cannes Publicidade: 

 

 

Após cotejamento: nota abaixo da Maxi Publicidade: 

 

 

Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitação declarou classificada em 1º 

lugar a licitante MAXI PUBLICIDADE LTDA e por não alcançar a pontuação mínima 

de 70 (setenta) pontos no Plano de Comunicação Publicitária (INVÓLUCRO Nº 1), 

desclassificou a agência CANNES PUBLICIDADE LTDA por não ter alcançado os 70 

pontos previstos no Edital. 

De posse das referidas ATAS DE JULGAMENTO e no seu direito de interpor 

recurso, a CANNES PUBLICIDADE LTDA encontrou uma série de vícios e 

interpretações subjetivas no julgamento da Subcomissão Técnica, que passa a 

avaliar, item a item, conforme os critérios de avaliação determinados no Edital.  
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OBSERVAÇÃO: seguem trechos do edital utilizados na avaliação 
 

“10.3. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada, 
composto dos subquesitos Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação 
Publicitária, Ideia Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia, deverá ser 
elaborado com base no Briefing (Anexo I), observadas as seguintes 
disposições: 
 

2.1 DO RACIOCÍNIO BÁSICO  
O item 10.3.1. do edital que trata do  raciocínio básico, diz que a 
licitante deve apresentar, sob a forma de texto, de diagnóstico das 
necessidades de comunicação publicitária do CAU/GO para enfrentar o(s) 
desafio(s) ou o(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação, sua  
compreensão sobre o objeto da licitação e, principalmente, sobre o(s) 
desafio(s) ou o(s) problema(s), geral e/ou específico, de comunicação a 
ser(em) enfrentado(s); 

 
RACIOCÍNIO BÁSICO – TÓPICOS A SEREM AVALIADOS: 
 

11.2.1.1. Raciocínio Básico – a acuidade de compreensão: 
a. das funções e do papel do CAU/GO nos contextos social, político e 
econômico; 
b. da natureza, da extensão e da qualidade das relações do CAU/GO com 
seus públicos; 
c. das características do CAU/GO e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária; 
d. sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação; 
e. do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e ou específico, de 
comunicação a ser(em) enfrentado(s) pelo CAU/GO; 
f. das necessidades de comunicação do CAU/GO para enfrentar esse(s) 
desafio(s) ou problema(s)” 

 
 

Na avaliação do RACIOCÍNIO BÁSICO, os jurados deram à Cannes a nota média de 

03,33 pontos. Ressalta-se que, o jurado nº 2 e jurado nº 3 deram a Cannes a nota 4. Ambos 

deram a nota 4. Nesta questão, enfatizamos que a Cannes apresentou dados possíveis e 

confiáveis para análise dos avaliadores, como se pode ver no seguinte trecho do nosso 

Raciocínio Básico:  

“Ao mostrar o trabalho do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás 
no estado como um todo, a mensagem impactará uma parcela da 
população que ainda desconhece a finalidade do CAU, criando uma 
primeira imagem positiva da instituição. A mensagem também chegará a um 
percentual dos que equivocadamente acreditam que apenas o engenheiro 
civil é necessário para a construção de obras de qualidade e que 
desmerecem o trabalho os arquitetos e urbanistas ao crerem que os 
mesmos apenas “enfeitam” as obras elaboradas por outras pessoas, sendo 
uma oportunidade de corrigir esse preconceito enraizado. 

A campanha, especialmente nas redes sociais – onde espera-se que os 
arquitetos e urbanistas filiados ao CAU/GO já sigam as publicações – será 
de grande valia para mostrar o trabalho constante do CAU/GO e o quanto 
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sua atuação faz a diferença na vida profissional dos Arquitetos e urbanistas 
que aqui trabalham. 

Visando maximizar o sucesso da campanha, definimos que o 
melhor conceito para alicerçar criativamente a campanha publicitária é: 
“CAU: a serviço dos profissionais de arquitetura e urbanismo, em prol da 
sociedade”. A mensagem é propositalmente dividida em duas partes, a 
primeira destaca o CAU enquanto entidade que trabalha para os arquitetos 
e urbanistas, sendo mais ativa e útil que concelhos de outras categorias 
profissionais que cobram anuidade e pouco ou nada oferecem.” 

 
 

Já o jurado nº 1 deu apenas a nota 2, sem qualquer justificativa plausível, ou 

mesmo sem apontar falhas, ou seja, de forma totalmente inexplicável. É importante 

ressaltar também que este jurado acaba ferindo “de morte”, ou desrespeitando por 

completo o item abaixo extraído do edital, lei maior da licitação: 

 

“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. 

É necessário que a Subcomissão Técnica ajuste a nota do referido quesito, 
conforme estabelecido acima.” (grifo nosso) 

 

Demonstrado o entendimento da CANNES acerca dos problemas e objetivos 

de comunicação do CAU-GO, é justo que a agência obtenha nota 4 ou 5 de todos os 

jurados no quesito. Lembrando que 2 (dois) dos jurados auferiam nota 4 para o 

quesito em questão, por a Cannes ter atendido satisfatoriamente o mesmo, 

conforme exigido pelo Edital.  

 

Passamos, agora, à análise da ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

PUBLICITÁRIA, sendo que a avaliação deve se ater aos seguintes tópicos:  

 

“2.2 DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA: 

O item 10.3.2. Estratégia de Comunicação Publicitária do Edital determina 
que a licitante deva apresentar, sob a forma de texto, das linhas gerais da 
proposta para suprir o(s) desafio(s) ou problema(s), geral e/ou específico, 
de comunicação a ser(em) enfrentado(s) e alcançar os objetivos, geral e 
específicos, de comunicação previstos no Briefing, compreendendo: 

a. explicitação e defesa do partido temático e do conceito que, de acordo com 
seu raciocínio básico, devem fundamentar a proposta de solução 
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publicitária; 

b.  explicitação e defesa dos principais pontos da Estratégia de Comunicação 
Publicitária sugerida, especialmente o que dizer, a quem dizer, como dizer, 
quando dizer e que meios de divulgação, instrumentos ou ferramentas 
utiliza 

 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA – TÓPICOS A SEREM 
AVALIADOS: 

11.2.1.2. Estratégia de Comunicação Publicitária: 

a. a adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza e à 
qualificação do CAU/GO e a seu(s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou 
específico, de comunicação; 

b. a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos; 

c. a riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do CAU/GO com seus públicos; 

d. a adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária 
proposta para a solução do(s) desafio(s) ou do(s) problema(s), geral e ou 
específico, de comunicação do CAU/GO; 

e. a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta; 

f. a capacidade de articular os conhecimentos sobre o CAU/GO, o mercado 
no qual se insere, seu(s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou específico, 
de comunicação, seus públicos, os objetivos, geral e específicos, de 
comunicação previstos no Briefing e a verba disponível.” 

 

Neste quesito, com valor de 25 pontos, os jurados pontuaram a Cannes com a 

média 15. Os 3 jurados deram a mesma nota de 15 pontos. Novamente sem 

qualquer justificativa. Lembrando que é necessário que o jurado justifique cada nota 

auferida no item, o que não ocorreu. 

Ou seja, não bastasse o descaso (ou estranhamento) em que diferentes 

jurados dão a exata mesma nota, ainda não foram apresentadas as justificativas 

para tais notas. Assim, sem a apresentação de argumentos que justifiquem 

apropriadamente a nota dada por cada jurado, é dificultado o amplo direito à defesa 

garantido por lei aos editais como o que rege essa concorrência. Ainda assim, 

exporemos alguns dos pontos cruciais da Estratégia de Comunicação elaborada 

pela Cannes. 

Tanto o partido temático quanto o conceito proposto pela Cannes vão de 

encontro estrito aos desafios de comunicação apresentados. Mostrando a 

importância do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para toda a sociedade, seja 
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para os arquitetos e urbanistas filiados ao mesmo, seja para indivíduos que não 

tenham tido qualquer forma de contato prévio com a entidade e desconheçam seus 

objetivos. 

Ao dar destaque e melhorar a imagem que o CAU tem perante a sociedade, 

cumprimos com todos os objetivos do edital e oferecemos o reconhecimento 

apropriado que a instituição merece junto ao grande público e aos profissionais da 

categoria. 

A Cannes Publicidade detalha ainda mais a sua proposta para atingir os 

segmentos de público, como se vê no trecho a seguir: 

“A quem dizer? 

Seguindo às orientações do briefing, a campanha será levada a toda a 
população economicamente ativa, focando nos habitantes das cidades mais 
populosas do estado de Goiás e colocando algumas peças específicas em 
bairros com maior concentração de pessoas das classes BC conforme 
solicitado. 

Como dizer? 

De forma direta, colocando o CAU à disposição de quem precisar de seu 
apoio e mostrando não só algumas das evoluções pelas quais a cidade 
passou desde a criação do Concelho, como a possibilidade de evolução 
futura a partir de projetos ainda a serem executados.” 

 

Ou seja, a agência não apenas elaborou uma estratégia de comunicação 

apropriada, como também justificou e especificou a cada tópico o pensamento por 

trás das decisões tomadas. Portanto, não se justificam os argumentos dados pelos 

jurados para oferecer uma nota tão baixa à Cannes no quesito em questão. Pede-se 

uma reavaliação justa, considerando o empenho da agência em alinhar a sua 

proposta criativa a todos os nichos de público. 

Por fim, ao avaliarem a consistência lógica e a clareza na argumentação da 

Estratégia de Comunicação, os jurados pontuaram a Cannes com notas abaixo das 

apropriadas pelo esforço e precisão apresentados, considerando insuficiente a 

argumentação apresentada pela agência. Neste ponto cabe ressaltar que o próprio 

edital limita o número de páginas para o Plano de Comunicação, obrigando a 

licitante a ser sucinta na defesa de sua estratégia. Além disso, a Cannes explicou, 

detalhadamente, os principais pontos da proposta de comunicação (o que dizer, a 
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quem dizer, como dizer, quando dizer, e que instrumentos, meios e ferramentas 

utilizar), pontos que atendem plenamente ao que pede o Edital, fazendo com que a 

Cannes tenha sido penalizada com uma nota extremamente baixa e injustificada. 

Por isso, é justo que o quesito seja reavaliado e que a nota seja majorada, para que 

todo o Certame não seja comprometido pelo excesso de subjetividade, obrigando a 

entidade à realização de um novo processo licitatório. 

 

2.3 DA IDEIA CRIATIVA 

 

O item 10.3.3. Ideia Criativa, pede apresentação pela licitante de campanha publicitária, 

observadas as seguintes disposições: 

 

“a. apresentar relação de todas as peças e/ou material que julgar 
necessários para a execução da sua proposta de estratégia de 
comunicação publicitária, como previsto no subitem 10.3.2, com 
comentários sobre cada peça e/ou material. 

b. da relação prevista na alínea anterior, escolher e apresentar como 
exemplos as peças e/ou material que julgar mais indicados para corporificar 
objetivamente sua proposta de solução do(s) desafio(s) ou problema(s), 
geral e/ou específico, de comunicação, conforme explicitado na estratégia 
de comunicação publicitária. 

10.3.3.1. Os comentários mencionados na alínea “a” do subitem 10.3.3. 
estão circunscritos à especificação de cada peça e/ou material.” 

 

IDEIA CRIATIVA – TÓPICOS A SEREM AVALIADOS: 

 

“11.2.1.3. Ideia Criativa 

a. sua adequação ao(s) desafio(s) ou problema(s), geral e ou específico, de 
comunicação do CAU/GO; 

b. sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida pela 
licitante; 

c. sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo; 

d. a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta; 

e. a originalidade da combinação dos elementos que a constituem; 

f. a simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 

g. sua pertinência às atividades do CAU/GO e à sua inserção nos contextos 
social, político e econômico; 
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h. os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado 
nos exemplos de peças e ou material apresentados; 

i. a exequibilidade das peças e ou do material; 

j. a compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e ou no material aos 
meios e aos públicos propostos.” 

 

Os 3 jurados pontuaram a Cannes com a média 11,66, retirando 

deliberadamente e sem justificativa plausível, 13,34 pontos da agência. Mais uma 

vez, o que se pede é coerência e uma avaliação justa, para que nem a agência, nem 

mesmo o próprio Certame, sejam prejudicados pelo rigorismo excessivo e 

injustificado. O jurado nº 1 auferiu a nota 15, o jurado nº 2 auferiu a nota 10, o jurado 

nº 3, auferiu a nota 10 também. 

Observem que os jurados de nº 2 e nº 3 auferiram a mesma nota, 10 

pontos, É importante ressaltar também que estes 2(dois) jurados ferem “de morte” o 

item abaixo citado do edital, sendo: 

 

“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. 

É necessário que a Subcomissão Técnica ajuste a nota do referido quesito, 
conforme estabelecido acima.” (grifo nosso) 

 

Ainda nesse quesito, a Subcomissão Técnica avaliou, de acordo com o documento 

apresentado nas atas, que: 

“o material desenvolvido apresentou um erro de concepção que acabou por 

contaminar toda a proposta” 

 

Alegando inclusive que a Cannes não compreendeu corretamente o papel do 

CAU. Asseguramos não apenas que a campanha desenvolvida pela Cannes atinge 

melhor o público pretendido, quanto trata com mais valor a profissão exercida pelos 

arquitetos e urbanistas. A partir desse ponto, destrinchamos abaixo os pontos que 

tornam a ideia criativa da Cannes superior à apresentada pela Maxi. 

Embora a campanha elaborada pela Maxi tenha elementos visuais 
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semelhantes à desenvolvida pela Cannes, no sentido de um rascunho se tornar uma 

imagem real, a qualidade do texto desenvolvido pela Maxi é muito inferior em vistas 

à nota que obteve no quesito ideia criativa. 

 

Da péssima diagramação do monstro, de onde é impossível tirar qualquer nexo da 

leitura (print abaixo) ao conceito onírico de que o trabalho dos arquitetos e 

urbanistas é algo para se sonhar, como uma realização muito distante e não um 

trabalho real que já acontece. 

 

 
 

 

Ressalta-se também que as peças feitas pela Maxi limitam-se a inserir o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo em suas assinaturas, tirando qualquer 

destaque para o reconhecimento do CAU enquanto cliente e enquanto instituição 

responsável por seus profissionais. 

Enquanto isso, a Cannes apresenta uma campanha que verdadeiramente 

valoriza os profissionais de Arquitetura e Urbanismo, da sua concepção ao seu 

título: “CAU: a serviço dos profissionais de arquitetura e urbanismo, em prol da 

sociedade”. Cada detalhe foi elaborado tendo em vista apresentar a importância e a 

relevância do CAU para todos os goianienses. Valores esses que são apresentados 

em todas as peças. 

 



 

11 

 

Pois o que transparece no briefing e no edital, apresentado como um todo, é 

que o foco está na valorização. Primeiramente dos arquitetos e urbanistas, que são 

representados pelo Conselho, sendo também importante ressaltar a importância do 

próprio CAU para seus filiados e para a sociedade como um todo. 

Acerca dessa importância, é preciso explicitar uma vez mais o descaso 

apresentado para com a profissão por parte da campanha elaborada pela Maxi. 

Dentre as peças como portal de notícias, newsletter e até mesmo no anúncio 

de jornal, peça de grande importância para a opinião pública, a função dos arquitetos 

e urbanistas é até mesmo rebaixada e tratada como se fossem apenas decoradores 

de interior, onde os projetos são de mobília (print abaixo) como sofás e almofadas, 

algo muito aquém do trabalho exercido pelos profissionais representados pelo CAU. 
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A campanha “se você tem um sonho” além de distanciar o público que precisa de 

algo mais imediato, vai contra os objetivos da campanha citados no próprio edital:  

 

“Reforçar o papel do arquiteto e urbanista como técnico essencial para 

garantir a segurança das pessoas - tanto de quem constrói, quanto do 

usuário final da edificação, como também da sociedade em geral.” 

 

A maioria da população contrata profissionais capacitados por necessidade. 

Limitar a utilidade dos arquitetos e urbanistas para quem está sonhando com algo, 

aliena o público que precisa reformar uma parte da casa que apresenta falhas, que 
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precisa construir um cômodo extra porque a família aumentou, enfim, o público que 

tem um problema e vai precisar de um arquiteto competente para sanar isso. 

Com igual descaso, a campanha mira em quem muitas vezes nem sabe o que 

o arquiteto e urbanista faz, mas não faz nada quanto ao objetivo de valorizar e trazer 

reconhecimento ao CAU pelo público e especialmente pelos profissionais 

representados pelo Conselho. Afinal, conforme informado no Briefing, existe uma 

parcela destes profissionais que ainda não vê valor nas ações tomadas pelo CAU 

em benefício da categoria. Quem ver as peças dessa campanha vai saber tanto a 

respeito do CAU depois de ser impactado por uma das peças quanto quem não foi. 

A Cannes apresenta uma proposta que não se resume a uma sala de uma 

pessoa, mostrando um panorama que reflete tanto as construções de forma mais 

ampla, como também desenhando com mais precisão o trabalho dos arquitetos e 

urbanistas e o papel do CAU nisso. Futuros desdobramentos poderiam incluir bairros 

menos verticalizados, grandes obras de nosso urbanismo ou até mesmo estruturas 

inteiramente comerciais, visto que todos esses trabalhos são idealizados e feitos por 

arquitetos e urbanistas. 

Conforme já demonstrado acima, escolher o sofá que combina mais com a 

sala, não é trabalho do arquiteto, da mesma forma que, apenas colocar o retrato de 

pessoas centralizados nas artes, não garante um entendimento apropriado de 

quando é necessário contratar os serviços de um arquiteto e urbanista. 

 

 

2.4 ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA 

 

Passamos, portanto, à análise do julgamento do item Estratégia de Mídia e 

Não Mídia, para o qual o Edital previu a avaliação dos seguintes tópicos, com suas 

respectivas pontuações. 

 
 

EXTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA – TÓPICOS A SEREM AVALIADOS: 

 
 

 

“11.2.1.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia 
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a. o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos 

segmentos de público prioritários; 

b. a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos; 

c. a consistência do plano simulado de distribuição das peças e ou 

do material em relação às duas alíneas anteriores; 

d. a pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no 

uso dos recursos de comunicação próprios do CAU/GO; 

e. a economicidade da aplicação da verba de mídia, evidenciada no 

plano simulado de distribuição das peças e ou do material; 

f. a otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa.” 

 

A nota máxima na Estratégia de Mídia e Não Mídia são 15 pontos. Na 

avaliação desse quesito, o primeiro jurado concedeu a nota 10, o segundo jurado 

nota 13 e o terceiro jurado nota 12. Mesmo a Cannes tendo uma Estratégia de mídia 

elogiada como interessante e inovadora é penalizada nesse quesito. 

 

A Subcomissão Técnica avaliou que, embora a campanha CAU EM PROL DA 

SOCIEDADE tenha apresentado diversas soluções interessantes e inovadoras, 

especialmente no subquesito Estratégia de Mídia e Não Mídia, o material 

desenvolvido apresentou um erro de concepção que acabou por contaminar toda a 

proposta, notadamente nos subquesitos Estratégia de Comunicação Publicitária e 

Ideia Criativa. O parecer da Subcomissão Técnica é de que a campanha não 

entendeu corretamente o papel do CAU e igualmente se desviou do público-alvo 

estabelecido pelo Briefing. 

A avaliação demonstra um total desacerto com o processo licitatório pois 

avalia a concorrência como um todo e não as partes como deveria ser. Neste 

quesito devemos avaliar a Estratégia de Mídia e não Mídia utilizada para esta 

campanha e, conforme demonstrado nos elogios citados na avaliação final, ela 

atingiu de diversas formas assertivas o objetivo da campanha e, portanto, não 

condiz com a retirada de pontos por outro quesito. 

Sobre a avaliação final a nossa campanha foi avaliada com uma nota menor 

que a outra campanha sendo que utilizamos de forma mais presente os meios para 
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atingir o público da classe BC conforme solicitado no Briefing, nas principais cidades 

no estado. 

 

MEIO OOH 
 

CANNES PUBLICIDADE MAXI PUBLICIDADE 

 

- Outdoors nas 3 maiores cidades; 
- Busdoor em 11 cidades. 
 

 

- 1 Outdoor em cada uma das cidades; 
- Busdoor somente em Goiânia. 

 

Devido o conhecimento das mídias, suas diferenças e a rotina de consumo de 

informação, produto ou serviços, entendemos e analisamos cada meio de 

comunicação, para a produção desta concorrência, e demonstramos que para atingir 

o público especificado no briefing, pelo tamanho das 11 cidades citadas, um ponto 

fixo durante 14 dias de veiculação não teria mais visibilidade, mas, uma linha de 

busdoor circulando pela cidade por 60 dias de toda a campanha, além de conseguir 

levar a informação a mais pontos da cidade, em diferentes momentos, conseguindo 

se comunicar e impactando o público-alvo, população BC, das 11 maiores cidades 

do estado. 

 

MEIO INTERNET 
 

CANNES PUBLICIDADE MAXI PUBLICIDADE 

 

- G1/Goiás 
 

 

- O popular; 
- Mais Goiás. 

 

No meio internet focamos no maior portal de veiculações o G1/Goiás, além de 

podermos trabalhar com Geotarget, direcionando a campanha para as 11 cidades 

que é o foco da campanha, enquanto a MAX PUBLICIDADE informou a utilização do 

portal do jornal O popular e MaisGoiás, veiculando a campanha em todo o estado e 

não conseguindo atingir a mesma quantidade de visualização que nós, e por utilizar 

portais e focar todo o cenário goiano, diminuindo em muito o volume de inserções no 
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público-alvo qualificado. Nossa campanha se mostra mais eficiente e focada no 

Briefing, otimizando a verba e aumentando o alcance dentro do público-alvo. 

 

MEIO RÁDIO 
 

CANNES PUBLICIDADE MAXI PUBLICIDADE 

 

- Rádio 99,5; 
- Rádio Cidade; 
- Rádio Manchester; 
- Rádio 92; 
- Rádio 96; 
- Rádio sucesso; 
- Rádio Luziânia. 
 

 

- Rádio Interativa; 
- Rádio Líder; 
- Rádio Luziânia; 
- Rádio Manchester. 
 

 

No meio Rádio utilizamos 7 com alcance direto nas 11 cidades citadas, 

enquanto a campanha concorrente utilizou apenas 4 rádios e vale demonstrar que, 

na maior praça Goiânia, nossa campanha foi planejada para veicular na rádio Líder 

de audiência na cidade, sendo a 99,5 FM enquanto o concorrente colocou em seu 

planejamento a Rádio Interativa, estando na 7ª colocação de acordo com a pesquisa 

IBOPE de Agosto 2021, e assim atingindo um público bem menor. 

 

MEIO TV 
 

CANNES PUBLICIDADE MAXI PUBLICIDADE 

 

- Jornal do Meio Dia (11:40 – 13 horas) 
 
- Bom dia Goiás (06 – 07:30)  

 

No meio TV planejamos veiculação no jornal com maior audiência, o Jornal do 

Meio Dia do SBT, no horário do almoço, além de uma alta penetração por ser em um 

horário de descanso e o público neste horário estar em frente à TV, e num momento 

de descanso para compreender a mensagem. Enquanto a Max Publicidade propõe 

veicular, entre o Horário do Bom dia Goiás, de acordo com o briefing o público a ser 

atingido e da classe BC, sendo uma camada social que ainda necessita trabalhar, 
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sua grande maioria são de trabalhadores iniciam sua jornada entre as 07:30, 08:00 e 

09:00 da manhã, se levarmos em consideração o deslocamento médio de 01 hora, 

apenas o público que entra no trabalho após as 09:00 ou público que não trabalha. E 

para conhecimento geral, a audiência em números gerais é muito menor. Com isso 

nosso impacto foi devidamente maior e mais assertivo. 

 

MEIO JORNAL IMPRESSO 
 

CANNES PUBLICIDADE MAXI PUBLICIDADE 

 

- Jornal DAQUI 
 
- Jornal O popular 

 

No meio Jornal veiculamos no Jornal Daqui que tem uma tiragem que é o 

dobro do Jornal O Popular, sugerido pela outra campanha, e ainda utilizamos um 

formato maior e mais impactante, a fim de alcançar nosso público-alvo. O jornal 

Daqui tem uma penetração muito maior no público BC e gera uma sinergia maior, 

por isso sua penetração e tiragem é maior. 

 

Por todos os motivos explicitados anteriormente, que a nossa campanha 

atingiu de forma assertiva e como economicidade da verba o público BC nas 11 

maiores cidades do estado e com todos argumentos apresentados, demonstra 

claramente ser uma campanha de maior impacto e, portanto, deve receber uma nota 

maior para o quesito MÍDIA E NÃO MÍDIA. 

Ainda no quesito Não Mídia criamos 12 tipos de peças diferentes para 

alcançar os diversos públicos previstos no Briefing, sem gerar custo de veiculação e 

aumentando o nosso impacto enquanto a outra campanha criou apenas 8 itens. 

Através deste ponto fica claro o nosso maior impacto junto a todos os quesitos 

avaliados no tema. 
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DAS ILEGALIDADES DA MAXI PUBLICIDADE LTDA. 
 

 
A campanha apresentada pela MAX PUBLICIDADE possui diversas incongruências, 

reforçando o nosso questionamento referente ao planejamento apresentado.  

 
DA VIOLAÇÃO AO ITEM ESTRATÉGIA DE MÍDIA 
 
VIOLAÇÃO AO ITEM: “10.3.4.3” NESSA SIMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE 
MÍDIA: 
 
Veja o que o item 10.3.4.3 do Edital pede:  
 

“10.3.4.3. Nessa simulação: 

a. os preços das inserções em veículos de comunicação e de divulgação 

devem SER OS DE TABELA CHEIA, vigentes na data de publicação do 

Aviso de Licitação;” (pág. 33, Grifo Nosso) 

 
 
DA VIOLAÇÃO AO ITEM 10.3.4.3) – REGRA BÁSICA DA ESTRATÉGIA DE MÍDIA 
 
 

De acordo com a Lei 4.680 e Lei 12.232, o Contrato a ser firmado e o Edital 

vigente dessa concorrência, os veículos autorizados a participar do certame 

licitatório, são veículos que possuem preços de tabela, o que não ocorre com o 

Facebook, Instagram e Youtube, inabilitando o uso dessas ferramentas na 

campanha. 

 

 

 

 
Que de acordo com o edital: 

 
“10.8.1.4. Se a licitante apresentar peças em quantidade inferior à 
estabelecida no subitem 10.8.1, sua pontuação máxima, neste quesito, será 
proporcional ao número de peças apresentadas. A proporcionalidade será 
obtida mediante a aplicação da regra de três simples em relação à 
pontuação máxima prevista no subitem 11.3.1.” 
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Sendo assim, com base no edital e com as leis que regem as licitações, não 

se poderia nem se deveria utilizar esta mídia como forma de veículo, 

desclassificando-a ou removendo esta peça de seu repertório, levantando 

novamente a questão da adequação de suas notas. Não questionamos que a mídia 

digital esteja em ascensão, sendo vista com outros olhos pelos órgãos 

regulamentadores, sendo que em 2019, o Facebook e Google se definiam como 

empresas de tecnologia, não mídia, e foram reconhecidos como veículos de mídia 

pelo Cenp, ou seja, as plataformas passam a ser tratadas como meios de divulgação 

ou comunicação, no entanto, não possuem tabelas de valores. 

 
DA VIOLAÇÃO A LEI Nº 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965. 

 

Art. 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de 
Propaganda, bem como o desconto devido às Agências de Propaganda, 
serão fixados pelos Veículos de Divulgação sobre os PREÇOS 
ESTABELECIDOS EM TABELA. (Grifo nosso) 

 
 
DA VIOLAÇÃO A LEI Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010. 
 

“Art. 15.  Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao 
contratante para pagamento deverão ser acompanhados da demonstração 
do valor devido ao veículo, de sua TABELA DE PREÇOS, da descrição dos 
descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem 
como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa 
independente, sempre que possível.” (grifo nosso) 

 
 

DA VIOLAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (a ser firmado 

pelas agências vencedoras da concorrência) 

 

Observem abaixo o que é exigido no contrato do CAU-GO, conforme 

condições e demais especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Lei 

Federal nº 8.666 e Lei 12.232, para que possam ser efetuados os pagamentos de 

veiculações dos veículos de comunicação, sendo: 

 
“Os pagamentos serão efetuados da forma que se segue: 
a) VEICULAÇÃO: Mediante apresentação dos documentos de 
cobrança, documentos de autorização formal assinada pelo contratante, 
TABELA DE PREÇOS DOS VEICULOS e respectivos comprovantes de 
veiculação, em até trinta dias após o mês da veiculação, nos termos das 
Normas Padrão da Atividade Publicitária, expedidas pelo CENP.  
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b) Os custos e as despesas de veiculação apresentados ao 
contratante para pagamento deverão ser acompanhados da demonstração 
do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos 
descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem 
como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa 
independente, sempre que possível.”  

 
 

Senhor Presidente, em um único item a MAXI PUBLICIDADE violou o Edital, 

violou a Lei 4.680/65, a Lei 12.232/20 e violou também duas cláusulas do Contrato a 

ser firmado entre as partes. 

As empresas mencionadas para veiculação trabalham no formato leilão, onde 

cada resultado tem um custo isolado, ao final da campanha, essa média de clique é 

contabilizado, e se tornando o valor unitário por resultado. Ressaltamos que não 

existe tabela regulamentada nem disponível na plataforma para o 

conhecimento público dos valores cobrados em itens como: clique em link, 

curtida, envolvimento ou qualquer outro serviço que as empresas possam 

prestar.  

Sendo assim, a MAXI PUBLICIDADE não consegue cumprir as leis que regem essa 

concorrência. Seguem abaixo algumas informações de funcionamento das 

plataformas citadas. 

Sobre os leilões de anúncios Facebook e Instagram: 

 
“Usamos o leilão de anúncios para determinar qual é o melhor anúncio para 
exibir para alguém em determinado momento. O anúncio vencedor 
maximiza o valor tanto para as pessoas quanto para as empresas. 
Compreender o leilão de anúncios poderá ajudar você a entender o 
desempenho do seu anúncio. 
 
Quando os leilões de anúncios acontecem? 
Sempre que há uma oportunidade de exibir um anúncio para alguém, um 
leilão acontece para determinar qual anúncio será exibido para essa 
pessoa. Bilhões de leilões acontecem todos os dias na família de aplicativos 
do Facebook.” 
(Fonte: 
https://www.facebook.com/business/help/430291176997542?id=561906377
587030) 

 
 
 
Leilão Google: 
 

https://www.facebook.com/business/help/430291176997542?id=561906377587030
https://www.facebook.com/business/help/430291176997542?id=561906377587030
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“É o processo que acontece com cada pesquisa do Google para decidir se 
algum anúncio será exibido, quais anúncios aparecerão em uma pesquisa 
específica e a ordem de exibição deles na página. 
 
Sempre que um anúncio do Google Ads está qualificado para exibição em 
uma pesquisa, ele passa pelo leilão de anúncios. O leilão determina se o 
anúncio é realmente exibido e em qual posição de anúncio na página.” 
Fonte: https://support.google.com/google-ads/answer/142918?hl=pt-BR 

 
Além de descumprir termos do instrumento convocatório, privilegia mídias que 

sequer podem ser auferidas, comprovados seus valores e quantificadas. Assim, a 

Maxi Publicidade viola o edital e suas normas, além das leis que regem essa 

concorrência, direcionando R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de verba destinada a 

mídia para (Facebook, Instagram e Youtube), ferramentas que descumprem as 

normas do Edital. 

Confiram abaixo o print da Tabela de Distribuição de Verba do Plano de Mídia 

da Maxi Publicidade, pág 47, Meio Internet. 

 

 
 
 
 

É importante salientar que tanto a agência CANNES quanto a MAXI 

utilizaram o meio internet, mas a CANNES utilizou o meio da forma ORGÂNICA, 

sem o uso de compra de mídias, pois isso não é permitido por Lei. 

Tais equívocos mencionados comprova a negligência com a campanha, 

coberto de dados incorretos e informações sem embasamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://support.google.com/google-ads/answer/142918?hl=pt-BR
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3 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 DA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 

Partimos agora para a avaliação do invólucro “3”, no qual constam a Capacidade de 

Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação 

apresentados pelas licitantes. 

Nesses quesitos, eis as planilhas de notas individuais dos membros da 

Subcomissão Técnica: 

 

NOTAS: 

CA - Capacidade de Atendimento 
RP - Repertório 
RSPC - Relatos de Soluções de Problemas de Problemas de Comunicações 

 
Observem o que é dito nas instruções do Edital da concorrência, que é para 

levar em consideração os “critérios objetivos de julgamento”, critérios esses que, 

a nosso ver, não foram seguidos pela Subcomissão Técnica e não foram justificados 

objetivamente, conforme determina a Legislação:  

“11.2.2- Capacidade de Atendimento 
a. o porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito dos 

AGÊNCIA NOTAS INVÓLUCRO “3” - CAPACIDADE ATENDIMENTO  

CAMPANHA AVALIADOR CA RP RSPC MÉDIA 

CANNES  AVALIADOR: 1 10 10 9  

 AVALIADOR: 2 10 09 9  

 AVALIADOR: 3 10 09 9  

 SOMA 30 28 27 28,33 

 

AGÊNCIA NOTAS INVÓLUCRO “3” – CAPACIDADE ATENDIMENTO  

CAMPANHA AVALIADOR CA RP RSPC MÉDIA 

MAXI AVALIADOR: 1 9 7 8  

 AVALIADOR: 2 9 7 7  

 AVALIADOR: 3 8 7 7  

 SOMA 26 21 22 22,93 
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mesmos no mercado; 
b. a experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias; 
c. a adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais 
à estratégia de comunicação publicitária do CAU/GO; 
d. a adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos materiais 
que estarão à disposição da execução do contrato; 
e. a operacionalidade do relacionamento entre o CAU/GO e a licitante, 
esquematizado na proposta; 
f. a relevância e a utilidade das informações de marketing e comunicação, 
das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e controle de mídia 
que a licitante colocará regularmente à disposição do CAU/GO, sem ônus 
adicional, durante a vigência do contrato.” 

 

Caso a Subcomissão Técnica tivesse julgado as propostas como dita a 

legislação, deveria ter observado, na CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, que: 

(confiram com atenção os quadros comparativos/autoexplicativos abaixo, entre as 2 

(duas) agências classificadas de acordo com as notas): 

a) Sobre o porte e tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito dos 

mesmos no mercado: 

CANNES PUBLICIDADE MAXI PUBLICIDADE 

25 clientes atendidos, inclusive 

clientes de porte e renome nacional, 

como: 

VOLKSWAGEN (em 18 Estados 

brasileiros); 

VIVO; 

CORREIO BRAZILIENSE; 

AQUI DF; 

FUNDAÇÃO ASSIS 

CHATEAUBRIAND; 

ABAP – ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE 

PUBLICIDADE. 

Além de clientes locais de porte, 

como: 

FIETO; 

14 clientes atendidos, em sua maioria na 

cidade de Goiânia e de pequeno e médio 

porte. Lembrando que um dos clientes 

relacionados é de propriedade do diretor 

da agência. A Rádio Líder 95-FM.  
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SESC-TO; 

TCE/TO; 

PREFEITURA DE ARAGUAÍNA. 

 

 

b) e c) Sobre a experiência dos profissionais da licitante em atividades 

publicitárias e sobre a adequação das qualificações e das quantificações desses 

profissionais à estratégia de comunicação publicitária do CAU-GO: 

CANNES PUBLICIDADE MAXI PUBLICIDADE 

63 anos de atividade.  

Os profissionais apresentados pela 

Cannes têm experiência entre 4 e 

63 anos de atividades em 

publicidade e propaganda.  

Lembrando que nosso Diretor de 

Planejamento escreveu 13 livros, 1 

Dicionário de Marketing e 

Publicidade e fez campanha para 10 

prefeituras, atendeu 15 estados da 

Federação, vários ministérios no 

Distrito Federal e uma série de 

órgãos do Sistema S. 

9 anos de atividade. 

Em relação aos profissionais 

apresentados, nenhum dos currículos tem 

o tempo de experiências de cada um deles. 

A maioria é estagiária ou cursando a 

faculdade. Em relação a quantificação, 

vários deles exercem 2 funções. 

 

d) Sobre a adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos 

materiais que estarão à disposição da execução do contrato: 

CANNES PUBLICIDADE MAXI PUBLICIDADE 

Matriz em Goiânia (edifício com 

1.600 m²) e toda estrutura adequada 

a funcionamento de agência de 

propaganda. 

Matriz em Goiânia com 120m². Além da 

estrutura em Goiânia, oferecemos apoio 

operacional em diversas praças onde 

temos nossas filiais e escritórios.  
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5 (cinco) escritórios de atendimento: 

Palmas/TO 

Brasília/DF – SEDE PRÓPRIA 

Cuiabá/MT – SEDE PRÓPRIA 

Belo Horizonte/MG 

Escritório em Teresina/PI 

E outros 2 escritórios no sistema 

Home Office: 

Araguaína/TO 

Anápolis/GO 

 

 

f) Sobre a relevância e a utilidade das informações de marketing e 

comunicação, das pesquisas de audiência e da auditoria de circulação e 

controle de mídia que a licitante colocará regularmente à disposição do 

CAU-GO, sem ônus adicional, durante a vigência do contrato: 

CANNES PUBLICIDADE MAXI PUBLICIDADE 

Acordos operacionais com os 

maiores grupos de comunicação do 

País: 

OMNICOM GROUP 

ALMAP/BBDO 

DM9/DDB 

ÁFRICA 

WPP GROUP PLC 

DPZ&T 

Y&R 

 

Ferramentas de aferição de mídia 

como: 

A agência menciona que tem assinatura de 

Instituto de Pesquisa, mas não menciona o 

nome de nenhum em sua proposta. 

Portanto, fica difícil para a subcomissão 

julgar esse item.  
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MÍDIA DADOS 

IBOPE –KANTAR 

IVC 

IAB BRASIL 

COMSCORE 

IBGE 

 

Ferramentas de Gestão de 

Comunicação como: 

CHECK-UP DE MARKETING 

PUBLIMANAGER 

BELIEF DYNAMICS 

COMMSPOINT 

G-W 

DOMÍNIO CONTÁBIL 

CENOFISCO 

CANNET 

LOGICS WEB 

 

Softwares de Criação, como: 

Adobe (Illustrator, Photoshop, 

Bridge, InDesign, Flash, Acrobat);  

Corel, Dream Weaver; Word, 

PowerPoint, Cinema 4D, Excel 

dentre outros, específicos para uso 

na área de criação. 

 

Observação: A Cannes oferece profissionais experientes, capacitados em grandes praças do país como 

Goiânia, Anápolis, Brasília, Teresina, Palmas e Araguaína. Além do trabalho presencial da equipe de Goiânia, o 

trabalho também é oferecido à distância por meio dos recursos e ferramentas digitais de comunicação que se 

tornaram ainda mais populares com a pandemia: Google Meet, Skype, Teams da Microsoft ou Zoom. Tais 

ferramentas têm demonstrado que o trabalho de forma remota é uma realidade atual, perfeitamente possível e 

que proporciona, em certos casos, até mesmo o aumento da produção, ganho de tempo, economia de recursos 



 

27 

 

e melhoria da qualidade dos resultados. No caso da Publicidade, isso já foi comprovado na prática. Tanto que há 

anos a Cannes Publicidade atende a Praça do Tocantins, criando várias campanhas para o Sesc, sem problema 

algum de atendimento. 

Portanto, senhor Presidente, cabe examinar objetivamente os quadros 

comparativos acima, com dados de ambas as licitantes e verificar uma realidade 

objetiva, ou seja, mesmo com a clara supremacia da Cannes Publicidade sobre a 

Maxi no quesito Capacidade de Atendimento, os três julgadores pontuaram a Maxi 

com notas muito próximas em relação às da Cannes.  

Por outro lado, olhando as propostas apresentadas, perguntamos: o que 

levou a Subcomissão Técnica a proferir notas tão próximas, sendo que há uma 

supremacia exorbitante entre as duas agências nesse quesito do edital?  

É importantíssimo que essa licitação seja conduzida a se respeitar os 

princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, que devem 

nortear as licitações públicas.  

 
4 - OUTRAS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA MAXI PUBLICIDADE, CITADAS 

NA ATA DA PRIMEIRA SESSÃO E NÃO TOMADA NENHUMA PROVIDÊNCIA, SENDO:  

 

O QUE DIZ O ITEM 10.2: 

 

“10.2. O Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada deverá 

ser apresentado da seguinte forma: 

 em caderno único, orientação retrato e com espiral preto colocado à 

esquerda; 

 capa e contracapa em papel A4, branco, com 75 gr/m
2
 a 90 gr/m

2
, ambas 

em branco;” 

 



 

28 

 

 

 

Observem que o Plano de Comunicação descumpre o Edital e começa sem a 

capa e contracapa, exigidos no edital; 

O QUE DIZ O ITEM 10.2.4: 

 

“10.2.4. Os exemplos de peças e/ou material integrantes do subquesito 
Ideia Criativa serão apresentados separadamente do caderno de que trata o 
item 11.2.” 
 

 

 

É inacreditável a quantidade de irregularidades cometidas pela Maxi, 

caracterizando identificação do Plano de Comunicação. Observem que as peças 
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foram numeradas juntamente com o Plano de comunicação, descumprindo mais 

uma vez uma exigência do Edital; 

 

O QUE DIZ O ITEM 10.3.3.3.5 do edital: 

 

“10.3.3.3.5. Cada peça e/ou material deverá trazer indicação sucinta 
(exemplos: cartaz, filme, spot rádio, anúncio revista, ‘monstro’ internet) 
destinada a facilitar seu cotejo, pelos integrantes da Subcomissão Técnica, 
com a relação comentada prevista na alínea „a‟ do subitem 10.3.3.” (grifo 
nosso) 

 

 

 

Mais uma vez as irregularidades são cometidas sem nenhuma análise da 

Subcomissão Técnica e CPL. Lembrando que o item acima é claríssimo (indicação 

sucinta, e ainda mostra o exemplo de como apresentar as peças). Foi apresentada 

uma defesa da peça. Fato não permitido pelo item do edital. 

Em anexo cópia da ATA DA PRIMEIRA SESSÃO, comprovando que as 

irregularidades foram citadas na mesma, sendo: 
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5 - DO MÉRITO RECURSAL 
 
 

Senhor Presidente do CAU-GO, o que se viu foi uma flagrante falta de 

atenção e zelo por parte da MAXI PUBLICIDADE ao não se atentar para a 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL das leis e normas da Propaganda. 

Além desse deslize da MAXI PUBLICIDADE, a Subcomissão Técnica 

descumpriu normas do instrumento convocatório soberano, e por isso, deve ser 

revisto por essa Comissão, sob pena de ver várias ilegalidades se consolidarem, 

não oportunizando ao CAU-GO a contratação de empresa mais capacitada e com a 

proposta mais favorável. 

 

Neste ponto, vale relembrar o Art. 3º da Lei 8.666/93: 
 

“Art. 3
o
 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”    

 

Na Lei de Licitações, fonte na qual, sabiamente, o CAU-GO se inspirou para 

elaborar o seu edital, o legislador elencou os componentes obrigatórios no Edital de 

licitações, os quais, devem ser seguidos formalmente pelos administrados sob pena 

de sofrerem sanções e até mesmo terem suas contas rejeitadas. 

Então, entendemos por procedimento formal, as prescrições legais que 

devem ser seguidas pela Administração para o fim almejado. Assim, temos que 

Celso Antônio Bandeira de Mello, no “Curso de Direito Administrativo” (2006) nos 

forneceu uma apreciação acerca da matéria que entendemos pertinente e passamos 

a transcrever: 
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“Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, 
mas também ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas 
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às 
situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais 
de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva 
da discrição manejada.” 

Em resumo, tem-se que, ao administrador cabe a árdua tarefa de, por 

ocasião quando do julgamento dos documentos de habilitação ou julgamento das 

propostas de uma licitação, os faça em observância aos princípios elencados no 

texto da norma vigente. 

6- DOS PEDIDOS 

 
 
Diante do exposto, em com fulcro nas Leis 4.680/65, Lei 12.323/10, as 

normas e Leis no Instrumento Convocatório, bem como o item 11.4 do Edital, onde 

deixa claro que na alínea “a” Será desclassificada a proposta que (não atender às 

exigências do Edital e de seus anexos, a recorrente vem pedir: 

 

a) A revisão e ajuste das notas aferidas pela Subcomissão Técnica no 

item RACIOCÍNIO BÁSICO, tendo como base o atendimento integral 

das condições editalícias pela CANNES PUBLICIDADE, à luz do 

princípio da Razoabilidade, com a consequente ampliação da nota 

aferida pela Subcomissão, de forma coerente com as suas 

justificativas; 

 

b) A revisão e ajuste das notas aferidas pela Subcomissão Técnica no 

item ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA, tendo como 

base o atendimento integral das condições editalícias pela CANNES 

PUBLICIDADE, à luz do princípio da Razoabilidade, com a 

consequente ampliação da nota aferida pela Subcomissão, de forma 

coerente com as suas justificativas; 

 

c) A revisão e ajuste das notas aferidas pela Subcomissão Técnica no 

item IDEIA CRIATIVA, tendo como base o atendimento integral das 
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condições editalícias pela CANNES PUBLICIDADE, à luz do princípio 

da Razoabilidade, com a consequente ampliação da nota aferida pela 

Subcomissão, de forma coerente com as suas justificativas; 

 

d) A revisão e ajuste das notas aferidas pela Subcomissão Técnica no 

item ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA, tendo como base o 

atendimento integral das condições editalícias pela CANNES 

PUBLICIDADE, à luz do princípio da Razoabilidade, com a 

consequente ampliação da nota aferida pela Subcomissão, de forma 

coerente com as suas justificativas; 

 

e) A desclassificação da MAXI por não cumprir a Lei 4.680/65, nos custos 

da Estratégia de Mídia; 

 

f) A desclassificação da MAXI por não cumprir a Lei 12.323/10, nos 

custos da Estratégia de Mídia; 

 

g) A desclassificação da MAXI por não cumprir exigência constante do 

Contrato a ser firmado entre as parte; 

 

h) A desclassificação da MAXI por não cumprir as Normas do Instrumento 

Convocatório, na Estratégia de Mídia; 

 

i) A desclassificação da MAXI por não cumprir os itens 10.2, 10.2.4 e 

10.3.3.5 do Edital. Ser citados na primeira ATA; 

 

j) A revisão e ajuste das notas aferidas pela subcomissão Técnica no 

item CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, em virtude da sua 

supremacia acima mostrada; 

k) A redução das notas na Capacidade de atendimento da agência Maxi 

Publicidade; 
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l) A observância dos critérios objetivos, previstos na Lei 12.232/2010, 

bem como garantir a lisura e a transparência deste processo licitatório. 

 

m) A revisão da decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

em declarar desclassificada a agência CANNES PUBLICIDADE LTDA, 

uma vez que, na revisão das notas e no somatório final restará provado 

que a requerente atingirá pontuação muito superior a 70 (setenta) 

pontos no Plano de Comunicação Publicitária;  

 

n)  A classificação da CANNES PUBLICIDADE LTDA, em primeiro lugar 

no julgamento da fase técnica da licitação, com a publicação da 

decisão desta COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO; 

 

o) A convocação da licitante classificada, CANNES PUBLICIDADE 

LTDA, para a próxima fase do processo licitatório, a Sessão de 

Abertura das Propostas Comerciais; bem como para as demais fases 

do processo, conforme conta no Edital dessa licitação do CAU-GO; 

 

Termos em que, respeitosamente, 

Pede deferimento. 

 

Goiânia, 03 de janeiro de 2022. 

 

 
 

______________________________________________ 

ZANDER CAMPOS DA SILVA 

CANNES PUBLICIDADE LTDA. 

PRESIDENTE – OAB-GO: 1767 


