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Ao Ministério da Cultura

Assessoria de Comunicação Social

Comissão Especial de Licitação

A/C limo. Sr. Presidente Victor Hugo Martins dos Santos

Referência: Concorrência n° 01/2018 - Processo n° 01400.004775/2017-61

ESCALA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n ° 90.771.544/0001-40, com sede na Av.

Carlos Gomes, 300 - CJ 201, 202, 301 e 302 - Porto Alegre/RS - CEP 90480-000,

com base no artigo 109, I, 'b\ da Lei n° 8.666/93 e item 23 do Edital em epígrafe,

vem respeitosamente à presença de V.Sa. interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra decisão proferida pelo limo. Presidente da Comissão de

Licitação na 2a sessão da Concorrência n° 01/2018, a qual expôs as pontuações das

empresas participantes conforme Ata de julgamento da subcomissão técnica, pelos

fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos, requerendo para tanto sua

apreciação, julgamento e admissão. Pugna a Recorrente - devidamente classificada

em segundo lugar - pela reconsideração de certas pontuações atribuídas aos

concorrentes e à sua proposta, a fim do total respeito aos princípios basilares que

regem os certames licitatórios e que devem sempre ser fielmente seguidos por este

respeitoso MinistérioA \
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I-TEMPESTIVIDADE

Conforme consta no aviso publicado no Diário Oficial da União -

corroborado pela Nota Informativa n° 20/2018, o termo final do prazo para

apresentação das presentes razões de recurso se dá no dia 02.05.2018. Desta

forma, não há qualquer dúvida acerca da tempestividade do presente documento

apresentado nesta data.

II - OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto da presente concorrência é a contratação de serviços de

publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o

conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo,

o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a

intermediação e supervisão da execução externa e a compra de espaços e tempos

publicitários para distribuição das peças ou campanhas junto aos veículos de

divulgação.

III - FATOS E INTERESSE RECURSAL

No dia 26 de março de 2018, em sessão pública presencial de abertura

da Concorrência em epígrafe, foram realizados, pela Comissão de Licitação

competente, os procedimentos cabíveis de recebimento dos invólucros n° 01, 02, 03

e 04 de oito empresas participantes, que tão logo tiveram rubricado o primeiro

invólucro (Plano de Comunicação Publicitária - Não identificado) não só pela

Comissão de Licitação como também pela comissão formada por participantes.

Finalizados os primeiros invólucros, passou-se à abertura do invólucro n° 03

(Capacidade de Atendimento, Repertório e Relatos de Soluções de Problemas de

Comunicação).

Ao longo do mês de Abril, após reuniões da Subcomissão Técnica

formada para esta Concorrência, tais propostas foram analisadas e o resultado foi

levado ao conhecimento dos participantes por meio da segunda sessão da

Concorrência, realizada no último dia 23, onde também houve a abertura dol/
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invólucro n° 02 (Plano de Comunicação - Identificado). Restaram assim

consignadas em Ata as seguintes pontuações das empresas CLASSIFICADAS:

Agência Nacional de Propaganda Ltda com 95,33 pontos; esta Recorrente com

88 pontos; DeBrito Propaganda Ltda com 85 pontos e Fields Comunicação

Ltda com 75 pontos.

Recorre-se da decisão em face da distribuição de pontos

principalmente para a concorrente classificada até aqui em primeiro lugar - Agência

Nacional - vez que esta empresa Recorrente não concorda com as avaliações feitas,

tampouco com algumas das ponderações apresentadas, principalmente quando

confrontadas não só com as análises técnicas proferidas em favor das demais

concorrentes, mas principalmente com o instrumento convocatório.

Conforme se denotará a seguir, ao longo da explanação técnica e

jurídica das presentes razões recursais, houve desconsiderações substanciais na

documentação apresentada pela Recorrida e quebra da isonomia em relação aos

critérios e distribuição das pontuações entre os licitantes.

Nesse contexto, entende-se que o acolhimento do presente recurso,

em sua integral extensão, tal como se espera, tem o condão de rever as pontuações

consideradas pela Subcomissão Técnica do Ministério a fim de que seja respeitado

o julgamento objetivo intrínseco aos ditames licitatórios e que assim seja dado

prosseguimento à licitação com a abertura dos demais invólucros, como exposto no

Edital.

IV - FUNDAMENTOS

Preliminarmente, urge-se destacar que não é intuito desta licitante

impedir ou simplesmente atrapalhar o normal trâmite do certame em tela, nem

mesmo trazer dúvidas acerca da competência do trabalho exercida por esta

respeitada Comissão de Licitação ou questionar sem fundamentos suas decisões.

Buscam-se tão somente o respeito aos princípios basilares que regem

nossa Administração Pública, previstos em nossa Carta Magna de 1988 e no art. 3o

da Lei de Licitações n° 8.666/93, corroborados pela Lei n° 12.232/2010, assim como/
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que a necessidade da contratação por parte do MINC, a qual se sabe que é de

extrema urgência e importância, seja suprida da melhor maneira possível.

Assim prescreve o artigo supracitado:

Art. 3o da Lei n° 8.666/93 - 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 (grifo nosso).

Primeiramente, é forçoso admitir que é papel de qualquer instituição,

seja ela de direito público ou de direito privado, se precaver de possíveis licitantes

"aventureiros" e buscar uma competição onde os licitantes sejam, realmente,

capazes de atender à complexidade da demanda trazida à tona com a esperada

qualidade e devidamente munidos de documentação completa que atesta sua

capacidade técnica. Ainda mais por se tratar de serviços de publicidade e que se

demonstram tão essenciais para o melhor desenrolar das atividades intrínsecas aos

objetivos do Ministério da Cultura.

A obrigatoriedade legal na adoção do tipo "técnica" na contratação de

serviços de publicidade, assim como o é no presente certame, por sua vez, tem o

claro intento de fazer com que a Administração se valha da criatividade das

agências de propaganda na elaboração de propostas técnicas.

Esse mecanismo é bastante proveitoso na contratação de serviços de

publicidade, em que necessariamente deve haver um espaço significativo ao

exercício da criatividade. Se a Administração formulasse um objeto específico, sem

qualquer margem à inovação por parte dos licitantes, a disputa se resumiria à

proposta comercial, o que poderia privar o Estado de determinadas soluções

criativas e possivelmente mais vantajosas às suas demandas.!
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Ocorre que, diante de todo esse contexto, deve-se ter em mente, de

forma clara, que a avaliação das propostas técnicas somente ocorre por meio

da aplicação de critérios objetivos e previamente conhecidos dos licitantes. Por

isso mesmo, a Administração se prende (i) à elaboração de um briefing, que fornece

aos interessados as informações necessárias à elaboração de propostas que

atendam às necessidades do ente contratante e (ii) à elaboração de Termo de

Referência/Edital, os quais determinam aquilo que obrigatoriamente deve ser

respeitado pelos licitantes quando da apresentação de sua vasta documentação.

Sobre tais pontos acima citados, para iniciar qualquer fundamentação e

explicitação acerca do que esta Recorrente considera como incabível tendo em vista

o apresentado pela licitante vencedora, isto é, que vai de encontro ao que foi

solicitado pelo órgão que procedeu ao certame, convém destacar, neste presente

Recurso, princípio norteador de qualquer procedimento licitatório que deve ser

amplamente respeitado por todos os entes da Administração Pública, qual seja, o da

vinculação ao instrumento convocatório.

Do estatuto geral para Licitações Públicas, extrai-se que: "Art. 41. A

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se

acha estritamente vinculada."

O que se deseja restar claro a partir da positivação do referido princípio

é que o Edital funciona como uma bússola, um guia não só para o correto e

planejado processamento da licitação como um todo, mas também para a satisfação

concreta de uma vantajosa contratação pública. O ato convocatório tem que ser

seguido como uma lei o é. Será o instrumento de regulação da atuação tanto da

Administração quanto dos participantes interessados.

A fim da melhor elucidação sobre o que de fato preconiza tal princípio,

ensina Marcai Justen Filho que:

"O edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da

licitação, na acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos

administrativos praticados no curso da licitação se resolve pela invalidadel
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destes últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a

Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação". (FILHO,

Marcai Justen - Comentários à lei de licitações e contratos administrativos.

Dialética 14 ed. p.567).

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e

dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento

devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é

respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na

via administrativa ou judicial. (...) Vedado à Administração e aos licitantes é

o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o

que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a

fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve

dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do

Estatuto". (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito

Administrativo. 26a ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246.).

Isto posto, e principalmente se atendo à falta de objetividade quando

do julgamento e das notas atribuídas, passa-se à exposição pontual de cada item

que merece ser devidamente revisto por este Ministério.

IV. I - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

Passa-se ao momento mais crucial e complexo do certame. Mais uma

vez é forçoso destacar: o escopo das presentes razões recursais não é de forma

alguma levantar questionamentos de cunho pessoal, e/ou fomentar dúvidas quanto à

capacidade de julgamento dos membros das respectivas comissões. Contudo,

existem sim critérios nas referidas análises que, ao menos, merecem a devida

revisão e precisam ser respondidos em sua integralidade.

Na presente Concorrência, mais uma vez depara-se com a

problemática em se objetivar uma contratação onde os critérios, não se pode negar,

são subjetivos. E isso não é descrédito quanto à análise do MINC, mas sim de todos

os entes que contratam esse tipo de serviço. Explica-se., t
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A partir do momento em que a licitação é obrigatória para a contratação

de agências de publicidade, "o critério decisivo de seleção acaba sendo a

criatividade, a qual envolve avaliação meramente subjetiva"1. Ou seja, o problema

reside no fato de que a escolha da melhor proposta - subjetiva, pois advém de

pontuações dadas por julgadores a partir da análise da criatividade das

empresas - acaba por ser exteriorizada como produto de um julgamento

objetivo.

A fim de dirimir tais "subjetivismos" e, no presente caso, corrigir

possíveis incongruências de critérios de julgamento, faz-se necessário estabelecer

parâmetros objetivos da avaliação das propostas, de modo que o julgamento reflita

uma avaliação consistente sobre a vantajosidade das ofertas dos licitantes.

Levando-se em consideração todo o exposto até aqui, finalmente

passa-se à análise pontual das inconsistências reveladas por meio do julgamento da

subcomissão técnica.

IV.LI - Descumprimento das normas de apresentação e elaboração da proposta

técnica (Plano de Comunicação não identificado - invólucro n° 01) pela

Agência Nacional

O Edital era claro quanto às obrigações quando da apresentação da via

não identificada:

10.2 Quesito 1 - Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada:

para sua apresentação, a licitante deverá levar em conta as seguintes

orientações:

(...)

h) texto e numeração de páginas em fonte Arial, cor preta, tamanho de 12

pontos, observados os subitens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 deste Edital;

(...)

1Marcai Justen Filho (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos - 14ed. p.352).
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Pois bem. Ao ser lido o Plano de Comunicação da Agência Nacional é

FACILMENTE percebido que nem todo seu texto respeitou a cor preta e muito

menos o tamanho de 12 pontos. Na primeira página do documento supracitado, ao

explicitar 'As necessidades de comunicação dos CEUs', a empresa concorrente se

vale de artifício pouco usual - ainda mais por se tratar de via apócrifa, em tese - de

"referências", como se fosse uma nota explicativa, não de rodapé, mas sim ao fim de

seu texto. Tal recurso é visto nas páginas 1 e na página 5, sendo tais "pontos"

remetidos às respectivas explanações na página 7, antes da apresentação de sua

Idéia Criativa.

Há alguma restrição ao uso de nota de rodapé (ou de explicação, seja

lá como a concorrente queira justificar tal artifício) ou no Edital? Não. Não há.

Entretanto, como MUITO BEM destacado na alínea 'h' do item supracitado, o texto

deve ser em fonte Arial tamanho de 12 pontos, e isso NÃO FOI RESPEITADO,

pois como visto, os numerais usados para tal "explicação" ao fim do texto

NÃO ESTÃO COM TAMANHO DE DOZE PONTOS.

Para piorar, ao tratar da 'campanha de vacinação contra HPV e

Meningite C\ a Agência Nacional SIMPLESMENTE IGNOROU o comando do

Edital e inseriu um numerai EM AZUL para fazer suposta "explicação" sobre o

texto. Azul, NÃO PRETO, como determina o instrumento convocatório no

mesmo item destacado acima.

Ao arrepio do Edital da Concorrência do MINC, a empresa até aqui

declarada vencedora então apresentou sua via supostamente "não identificada",

com as seguintes irregularidades: (i) texto em tamanho inferior a doze pontos; (ii)

texto em cor diferente da preta.

Conseqüência? Outra não há a não ser a sua imediata e urgente

DESCLASSIFICAÇÃO, assim como ordena a Lei n° 12.232/2010 (art. 11, §4°, III):

"(...) desclassificando-se as que desatenderem as exigências legais ou

estabelecidas no instrumento convocatório (...)". A

8
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Que fique claro: as exigências quanto ao formato para apresentação

pelos concorrentes do plano de comunicação publicitária são padronizadas - quanto

a tamanho de fonte, cor, etc - exatamente com o intuito de preservar o sigilo na

oportunidade da análise das propostas técnicas pela subcomissão técnica. E

na presente Concorrência deste MINC não pode ser diferente, há restrição SIM

quanto à apresentação em cor azul de texto da via apócrifa e de texto com tamanho

diferente de 12 pontos. Dessa maneira, a partir do formato de texto apresentado

pela Agência Nacional em seu Plano de Comunicação o diferencia SIM dos demais

concorrentes.

Outro ponto que merece atenção a partir da presente fundamentação é

que a decisão pela DESCLASSIFICAÇÃO a ser conduzida por esta Comissão em

nenhuma hipótese pode ser considerada rigorosa ou formalista nesse caso, tendo

em vista que a legislação específica para certames de serviços de publicidade (Lei

n° 12.232/2010 já citada) tomou o cuidado de preservar o sigilo das propostas

técnicas, não podendo nem mesmo a Comissão Especial de Licitação ter a

prerrogativa de identificar a(s) proposta(s) e suas respectivas empresas.

As regras do Edital - alínea 'h' supracitada - são claras e, como já

tratado nas presentes razões recursais, não é demais ressaltar que em certames

licitatórios deve ser observado de forma inequívoca o princípio da vinculação ao

Edital. Observar tais regras é decorrência direta da imposição de haver

COMPETIÇÃO entre propostas, justamente pelo fato de que se for admitida

qualquer possibilidade de flexibilização das determinações do Edital, será

violada a igualdade de condições que representa o elemento essencial e

estruturante da própria licitação, ainda mais ao se tratar de contratação de

serviços de publicidade e a necessidade da 'não identificação' das propostas.

A empresa vencedora irá questionar os argumentos aqui trazidos à

tona, mas desde já esta Recorrente deixa claro que qualquer pretensão em suas

alegações de que a cor azul e o tamanho diferente de doze pontos não caracterizam

'identificação' não pode prosperar. \h I
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A Comissão de Licitação - assim como a subcomissão técnica -

precisam entender que tais irregularidades aqui destacadas são sim 'marca ou sinal'

que identificaram a Agência Nacional diante dos demais concorrentes que

apresentaram seu texto do Plano de Comunicação 'via não identificada' exatamente

conforme item 10.2 do Edital.

A justificativa já usada em deliberação da subcomissão técnica de que

"o julgamento é realizado em duas etapas" e que por si só seria impossível qualquer

identificação (página 02 da Ata de sessão de julgamento das propostas técnicas) é

simplesmente querer ignorar as regras e tornar impossível a aplicação do item

10.2.5 do Edital - "O Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada não

poderá ter informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que

possibilite a identificação de sua autoria, antes da abertura do Invólucro n° 2.", uma

vez que só seria aplicado a partir de um erro grosseiro e brutal de uma concorrente

colocar sua marca, logo ou iniciais na via apócrifa. Qualquer coisa que vá de

encontro ao Edital é sim uma forma de quebrar a garantia do sigilo das propostas.

Em outras palavras, minimizar tais ocorrências aqui destacadas é (i)

enterrar de vez a razão de ser da maneira pela gual a Administração Pública

contrata serviços de publicidade e sobretudo, íii) é potencializar o risco -

sempre existente - da guebra do sigilo das propostas. E isso não pode ocorrer

de modo algum. Resguardar o sigilo da proposta é atender os princípios da

legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da igualdade entre os

proponentes, sem prejuízo na busca da proposta mais vantajosa para o MINC.

IV.I.II - Erros da Agência Nacional em seu Plano de Comunicação

a) Proposta de Ação proibida pelo Edital (Idéia Criativa e Estratégia de Mídia e

Não Mídia)

Mais uma vez se destaca a clareza do Edital deste Ministério que

assim definiu o objeto do certame: "contratação de serviços de publicidade

prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto

de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o

planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a I

10
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intermediação e supervisão da execução externa e a compra de espaços e tempos

publicitários para distribuição das peças ou campanhas junto aos veículos de

divulgação".

Da mesma maneira, o item 3.1.2 também não deixa qualquer dúvida:

"serviços previstos nos subitens 3.1 e 3.1.1 não abrangem as atividades de

promoção, de patrocínio, de relações públicas, de assessoria de comunicação e de

imprensa e a realização de eventos festivos de gualguer natureza".

Os grifos acima realizados são de suma importância a fim da melhor

análise possível a ser feita da proposta da empresa vencedora, mais

especificamente da peça número 10 de sua Idéia Criativa e devidamente

corporificada. Mas antes de adentrar especificamente na peça aqui citada, é

essencial que alguns esclarecimentos sejam feitos.

A AMPRO - Associação de Marketing Promocional - assim conceitua o

marketing promocional2: "comunicação de marca com objetivo de incrementar a

percepção de seu valor por meio de técnicas promocionais e pontos de contato que

ativem a compra, o uso, a fidelização ou a experiência de produtos e serviços". A

promoção deve ser entendida a partir do uso de técnicas e mecânicas como

eventos, distribuição e apresentação de produtos sempre com viés externo, ou seja,

ao contrário da ação de marketing que divulga as razões para consumo, a promoção

busca incentivar para que haja o consumo.

Pois bem. Feita a breve explanação, passa-se à análise esmiuçada da

peça número 10 da Agência Nacional: "Vídeo Ativação Digital - 'Formar para

Transformar'. Este é o conceito desta ação, dirigida para jovens, que acontece no

entorno dos CEUs. Grafiteiros formados nos CEUs espalhados pelo país que

transformam bairros ao redor dos equipamentos com sua arte. Tudo filmado e

postado nas redes sociais com geolocalização e segmentação de target".
0

2http://ampro. com.br/admin/Files/PDF/definicao_do_marketing_promocional_portal.pdf

11
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Primeiramente, é essencial que se discuta: será mesmo cabível e

razoável entender que a maneira pela qual a peça 10 foi apresentada justifica a

pontuação máxima conferida à Agência Nacional?

O item 10.3.3.3 assim define como os 10 exemplos de peças poderiam

ser apresentados no certame:

a) roteiro, leiaute ou storyboard impressos, para qualquer meio;

b) 'monstro', para o meio rádio;

c) storyboard animado ou animatic, para os meios TV, cinema e

internet;

d) 'boneca' ou leiaute dos materiais de não mídia.

O storyboard nada mais é do que um esboço, onde imagens são

colocadas em seqüência a fim de guiar e apresentar como será a visualização do

filme. De outro modo, o animatic é o storyboard em formato eletrônico, com a

vantagem de usar música ou narração.

Ocorre que NADA DISSO foi usado para apresentar o suposto vídeo -

assim identificado pela empresa declarada vencedora. Onde está o roteiro? Não há.

Onde está o storyboard? Inexiste. Onde está o animatic? Não foi apresentado. O

que foi apresentado? Nada mais do que um verdadeiro 'briefing' que NADA

corporifica o que foi realmente criado para justificar o uso desta peça.

Ademais, ao verificar os custos de produção na página 31 - anexo da

estratégia de mídia e não mídia - percebe-se que a justificativa usada na

explicitação da Idéia Criativa NÃO corresponde ao que resta justificado na planilha.

Em momento algum há qualquer apresentação na Idéia Criativa de reduções de

vídeos e ao se deparar com a tabela de custos, percebe-se a produção de um vídeo

de dois minutos e versões de trinta segundos para suposta viralização nas redes

sociais.

12
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Este 'kit vídeo' foi apresentado? Não. Sequer JUSTIFICADO foi. Mas

mesmo assim, a pontuação obtida na Idéia Criativa foi a máxima possível no

certame, lembrando ainda que tal peça foi considerada como apenas uma!

Em outras palavras: como pode haver pontuação máxima para uma

Idéia Criativa que SEQUER RESPEITA A MANEIRA PELA QUAL O VÍDEO deve ser

apresentado? Houve evidente desrespeito ao comando do instrumento

convocatório e outra não pode ser a conclusão: a nota atribuída à Agência

Nacional DEVE ser revista.

Se não bastasse a irregularidade gritante já destacada, é preciso ainda

questionar o que efetivamente foi apresentado pela concorrente nesta peça aqui

debatida e assim entender o porquê da explanação inicial neste ponto das razões

recursais acerca do conceito de ação de promoção e do item 3.1.2 do Edital.

Ao ser lida a peça de número 10 percebe-se claramente que a Agência

Nacional ultrapassou o âmbito da publicidade para propor uma ação que é muito

mais uma técnica de comunicação utilizada para atingir os consumidores através de

um incentivo: realização de festa, ação com grafiteiros e só no fim há realmente um

vídeo propriamente dito. Ou seja, a peça atrela o público a uma ação promocional, o

que, conforme destacado acima, é VETADO pelo Edital.

Ademais, causa certa surpresa que tal item tenha passado

despercebido pela subcomissão técnica quando da análise da Agência Nacional,

uma vez que no julgamento do conceito 3 - "Praça CEU. Aqui a gente se encontra"

- a 'ação grafiteiro' teve o apontamento feito por esta Recorrente na primeira sessão

acatado e assim originou a redução da nota da proponente que se valeu de ação

promocional em seu plano de comunicação ("o apontamento foi considerado e

devidamente avaliado quando do julgamento da proposta mencionada. A questão

gerou a redução da nota da proponente" - página 02 da ata da sessão de

julgamento das propostas técnicas).

Na justificativa da subcomissão técnica quanto à redução da nota do

conceito 3, assim resta esclarecido: "a proponente não esclarece como será
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viabilizada a ação de grafiteiros e a sua exequibilidade". Como foram as notas para

este conceito?

- Estratégia de Comunicação 8,83

- Idéia Criativa 6,67

- Estratégia de Mídia e não mídia 6,33

E para a Agência Nacional?

- Estratégia de Comunicação 23,67

- Idéia Criativa 20

- Estratégia de Mídia e não mídia 9,17

Ou seja, por que tamanha discrepância, sendo que como visto, a

Agência Nacional cometeu a mesma gritante irregularidade da empresa do conceito

3, qual seja, apresentação de ação promocional em seu plano de comunicação,

assim descrita em sua Idéia Criativa e explicitada na Estratégia de Mídia e não

Mídia?

De forma resumida a ser o mais didático possível sobre este item de

sua razão recursal:

(i) Uso de ação promocional no plano de comunicação da Agência

Nacional, o que é vetado pelo Edital - item 3.1.2 - e assim foi

reconhecido como critério para redução da pontuação do

conceito 3;

(ii) Ainda que seja identificada a peça número 10 como vídeo, esta

foi apresentada pela Agência Nacional de maneira contrária ao

que resta determinado no Edital em seu item 10.3.3.3 e enseja

sim a redução da sua nota;

(iii) Necessidade de revisão - neste ponto até aqui do Recurso - da

pontuação da Idéia Criativa e Estratégia de Mídia e não Mídia.
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b) Utilização ERRÔNEA do Selo CEUs e da marca 'Brasil' nas peças da Idéia

Criativa apresentadas (Idéia Criativa)

Por meio do Esclarecimento n° 04, a Comissão de Licitação deixou

claro qual seria a orientação acerca da aplicação da marca CEU, tanto o é que o

arquivo - 'guia rápido' - encontra-se devidamente publicado no site do MINC junto

com os demais arquivos da Concorrência.

Pois bem. A Agência Nacional ignorou as determinações do referido

guia e procedeu à elaboração de peças cuja aplicação da marca CEU foi

gritantemente desrespeitada. Como muito bem define o manual, "o selo do CEUs é

uma forma gráfica exclusiva do Ministério da Cultura. Seu desenho original não

pode, sob nenhuma hipótese, ser alterado".

Entretanto, ao deparar-se com as peças 1, 5, 6, 8 e 9, a marca CEU foi

usada sem o descritivo da sigla - "Centros de Artes e Esportes Unificados" - e tal

fato foi sumariamente ignorado quando do julgamento da Idéia Criativa pela

subcomissão técnica, pois sequer ponto foi tirado da empresa nesse quesito.

Que seja destacado que não foi em apenas uma, apenas duas, quiçá

três peças corporificadas. NA METADE das peças apresentadas pela Recorrida

houve inequívoco erro de aplicação da marca CEU. Como pode evidente erro, e

básico - diga-se de passagem - não ser percebido pela análise da subcomissão

técnica?

Causa mais estranheza ainda se levarmos em consideração que esta

mesma subcomissão técnica, na análise de outros conceitos, justificou a redução

das notas das proponentes com base nos elementos gráficos constantes nas peças,

como por exemplo:

- Conceito 4: "A linguagem gráfica da campanha é dotada de muitos

elementos visuais. (...) impede aassimilação da mensagem principal". \J
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- Conceito 6: "Os elementos gráficos sobrepostos deixam a linguagem

visual pouco clara. Entende-se, ainda, que a maneira como o conceito 'O CEU é

seu' foi graficamente aplicado, pode parecer uma nova marca".

Ou seja, se a maneira como alguns conceitos foram aplicados nas

peças foi usada como justificativa para reduzir notas de conceitos em suas Idéias

Criativas, por que não aplicar o mesmo para tamanho erro da Agência Nacional?

Se já não bastasse o uso totalmente errado da marca CEU, a Agência

Nacional ainda aplicou de maneira errada a marca "Brasil" nas totalidades das

peças, pois está menor que as demais presentes nas referidas peças (página 13 do

manual de uso da marca do Governo Federal: "a marca do Governo Federal nunca

deve ser aplicada em tamanho menor que a de outras marcas em assinaturas

conjuntas").

Será que realmente é razoável a máxima pontuação de uma proposta

que sequer aplica corretamente as principais marcas em sua Idéia Criativa

envolvidas na campanha? É urgente a revisão da nota neste quesito da Agência

Nacional. Qualquer flexibilização neste sentido é, como já dito anteriormente nas

presentes razões recursais, ignorar a própria razão de ser do certame licitatório.

c) Ausência de correspondência da peça da Idéia Criativa (peça 7 - Carrossel)

com plano de mídiafldeia Criativa e Estratégia de Mídia e não Mídia)

O Edital é claro em determinar que a subcomissão técnica deve levar

em conta - como critério de julgamento técnica - a "adequação da estratégia de

mídia e não mídia com as características da ação publicitária" (item 11.2.1.4).

Pois bem. A peça 7 elencada na Idéia Criativa da Agência Nacional -

devidamente corporificada - é um 'carrossel para Facebook', assim determinada e

justificada pela Recorrida em seu Plano de Comunicação. Problema é que em seu

plano de mídia (anexo 13) - quando da exposição da sua Estratégia de Mídia e não

Mídia - não há qualquer referência a tal peça, mas sim a um 'post vídeo' para

Facebook e Instagram. v
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Ou seja, é claramente perceptível que houve falha quando da

elaboração do seu plano de mídia e que tal aspecto foi ignorado pela subcomissão

técnica, vez que quando do julgamento do conceito até aqui vencedor, a pontuação

de Estratégia de Mídia e não Mídia foi reduzida apenas pela seguinte justificativa:

"poderia contemplar mais meios nas comunidades locais com presença de CEUs".

Necessária assim a revisão da nota da Agência Nacional neste quesito.

d) Demais Erros na Estratégia de Mídia e não Mídia

Da mesma maneira apresentada no ponto anterior, o Edital é claro em

determinar que a subcomissão técnica deve levar em conta - como critérios de

julgamento técnica - o "conhecimento consistentes dos hábitos de consumo de

comunicação" e o "grau de eficiência e a economicidade na utilização da verba

estabelecida para a campanha"(\\.err\ 11.2.1.4).

Mais uma vez é necessário destacar que são bem perceptíveis falhas

no plano de mídia da empresa até aqui vencedora e que deve sim ser revista por

esta Comissão de Licitação. No anexo 13 proposto pela Agência Nacional, há

menção - peças não mídia - do uso de 'cartaz A3' para 143 municípios com

previsão de QUINHENTOS CARTAZES POR MUNICÍPIO.

Não há qualquer razoabilidade - o que por si só demonstra a

inexistência do 'conhecimento consistente do hábito de consumo de comunicação' -

em gritante desperdício, pois são regiões pequenas e que com certeza não possuem

QUINHENTOS estabelecimentos para tamanha distribuição.

Distribuir a mesma quantidade de cartazes para cidades de tamanhos

diferentes é demonstração de total incapacidade técnica de gestão da

economicidade e de eficiência. Em outras palavras: gasta-se mais recurso público e

a eficiência da divulgação da mensagem de utilidade pública da campanha resta

claramente comprometida. Nas cidades de menor porte, a distribuição de cartazes

gera desperdício porque não existirá quantidade suficiente de locais para fixar os
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materiais. Por outro lado, em cidades de maior porte faltarão cartazes para

distribuição da mensagem da campanha e, assim,é comprometido o alcance do

público-alvo.

Ademais, é necessário que seja revista - também no anexo 13

proposto - a explicitação dos meios "DOOH" e "OOH" feita pela Agência Nacional,

porque há erros em sua formatação/descrição.

Como concluído no ponto anterior, é claramente perceptível que houve

falhas quando da elaboração do plano de mídia até aqui vencedora e que tais

aspectos foram ignorados pela subcomissão técnica, vez que quando do julgamento,

a pontuação de Estratégia de Mídia e não Mídia foi reduzida apenas pela seguinte

justificativa: "poderia contemplar mais meios nas comunidades locais com presença

de CEUs".

IV.II - Da necessidade de revisão da nota dada para ESCALA (Plano de

Comunicação não identificado - invólucro n° 01)

De antemão, antes de adentrar especificamente sobre os pontos que

esta Recorrente entende como passíveis de revisão em seu julgamento, é preciso

esclarecer sobre a importância jurídica da motivação dada pela subcomissão técnica

em suas avaliações. Deve sim sempre haver a motivação dos atos administrativos,

em especial atos que ensejam a pontuação de propostas em certames licitatórios.

Nessa toada, é mandatória a exposição dos elementos que ensejaram

a prática do ato administrativo, mais especificamente com a indicação de seus

pressupostos fáticos e jurídicos, bem como a justificação do processo de tomada de

decisão, como ensina a doutrina:

"O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os

fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado

pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as

velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os

atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em I
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ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo

de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle

de legalidade dos atos administrativos. " Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella.

Direito Administrativo. 21a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 77.

Dito isto, resta mais que clara a obrigação da motivação em atos que

afetam direitos e interesses do particular a fim de que discricionariedade jamais se

confunda com arbitrariedade, principalmente quando se trata de ato de pontuar

propostas técnicas em concorrências para contratação de serviços de publicidade.

No presente caso - julgamento do Plano de Comunicação da

Recorrente - o que ocorre é que a 'justificativa' usada pela subcomissão técnica

carece claramente de fundamentação e necessita de questionamentos quando

confrontada com o que foi efetivamente apresentado.

Ao motivar a redução da nota da Recorrente nos itens 'Estratégia de

Comunicação' e 'Idéia Criativa', a subcomissão técnica pautou sua decisão,

sobretudo, nas seguintes premissas: "o conceito apresentado e defendido aborda de

maneira superficial os reais benefícios do equipamento CEUs, deixando muito mais

em evidência o seu caráter de lazer do que sua capacidade de transformar a

comunidade local" e "(...) não traduz de maneira consistente o significado dos

benefícios dos CEUs na vida dos seus usuários. Os textos também o fazem sem

muita profundidade".

Pois bem. Como afirmado, estas premissas precisam ser confrontadas

com o que foi apresentado pela Recorrente em sua proposta, mais especificamente

no que concerne à exposição/corporificação em sua Idéia Criativa. Não se sustenta

a motivação usada pela subcomissão no tocante à suposta evidência maior

conferida pela Recorrente ao lazer do que a capacidade de transformação dos

CEUs.

Objetivamente, logo a primeira peça apresentada pela Recorrente -

filme - cumpre este papel ao destacar texto da locução: "para dar oportunidades a
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quem mais precisa, o Ministério da Cultura criou, em todas as regiões do país, as

Praças CEUs".

Na segunda peça - anúncio - não foi diferente: "As praças CEUs têm

atividades gratuitas para crianças, jovens e adultos, entre as atividades culturais,

práticas esportivas, oficinas educativas e cursos profissionalizantes. E tem em todas

as regiões do país".

E a fim de não deixar qualquer dúvida sobre o entendimento por parte

da Recorrente do real''significado dos benefícios dos CEUs na vida dos seus

usuários" - contrariando o entendimento da subcomissão técnica - é válido citar a

peça 10 (carro de som) que enfatiza, principalmente, que a praça CEU é "um espaço

criado para você e sua família, é mais oportunidades para a população", enfatizando

assim o entendimento exposto em seu Plano de Comunicação que a "Praça CEU

aproxima gerações, promove a convivência, a partir de uma mesma plataforma

balizada pela promoção da cultura, cidadania, práticas esportivas e

empreendedorismo" (página 4 do Plano de Comunicação - Estratégia de

Comunicação).

Em conclusão, é necessária sim a reavaliação da motivação usada

pela subcomissão técnica para reduzir as notas do Plano de Comunicação

apresentado pela Recorrente, principalmente no tocante à Estratégia de

Comunicação e à Idéia Criativa.

V - DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS

Pelo que foi exposto até aqui, não há qualquer dúvida de que a

proposta apresentada pela Agência Nacional - até aqui classificada com a maior

pontuação - precisa ser minuciosamente revisada, uma vez que (i) violou princípio

da vinculação ao Edital e (ii) violou o princípio da isonomia, ao ter critérios de

redução de notas usados para outros concorrentes e não para elaA
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Dessa maneira, ainda que as presentes razões recursais sejam
encaminhadas para a subcomissão técnica, é essencial que a área jurídica deste
Ministério da Cultura tenha conhecimento de todo oexposto até aqui neste certame.

Aduzidas as razões que balizaram o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, esta empresa ESCALA COMUNICAÇÃO & MARKETING
LTDA, com supedâneo na Lei n° 8.666/93 e demais instrumentos legais, requer o
recebimento, análise e admissão desta peça, para que ao final lhe seja dado
provimento para:

- encaminhar os autos ao setor jurídico deste Ministério da Cultura para
que seja emitido parecer sobre tudo que foi aqui reportado;
- desclassificar a empresa Agência Nacional com base no item 10.2.5
do Edital, conforme exposição jurídica acima;

- na eventualidade do pedido acima ser indeferido por esta Comissão
de Licitação, que a pontuação da Agência Nacional - principalmente
nos itens de Idéia Criativa e Estratégia de Mídia e não Mídia como

exposto nas razões recursais - seja reduzida de maneira a respeitar os
princípios da vinculação ao Edital e da isonomia.

- proceder à revisão da nota dada para Recorrente nos termos do item

IV.II das presentes razões recursais.

Caso não entenda pela adequação do resultado, pugna-se pela
emissão de parecer, informando quais os fundamentos legais que embasaram a
decisão, posto que serão utilizados nas medidas futuras cabíveis^
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