
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA – CFQ1. 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA – CFQ2. 

 

 

Ref.: Concorrência nº 03/2018 

 

 

CALIX PROPAGANDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 

sob o nº 05.893.556/0001-78, com sede em SHIS QI 09/11, Bloco “L”, Ed. 

Dona Marta XIX, Sala 105, Lago Sul, Brasília (DF), CEP 71625-500, vem, 

respeitosamente, por intermédio sua representante legal devidamente 

credenciada nesta licitação, à presença de Vossa Senhoria, interpor  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra o julgamento das propostas técnicas dos licitantes, conforme 

veiculado na Ata da Segunda Sessão Pública para Abertura do Invólucro nº 2 

do Edital de Concorrência nº 03/2018, de 1º de abril de 2019, nos termos do 

item 22 do Edital e do artigo 109, I, “b”, da Lei Federal nº 8.666/1993, com 

amparo nos fatos e fundamentos adiante expostos. 

 

1. A Recorrente é uma agência de propaganda e participa da Concorrência nº 

03/2018, promovida pelo Conselho Federal de Química – CFQ, que objetiva a contratação de 

Serviços de Publicidade (Processo nº 050/2018). 

 

2. Conforme a ata da sessão de licitação ocorrida em 1º de abril de 2019, após a 

abertura e avaliação das propostas contidas nos invólucros nº 1 e nº 3, a Recorrente restou 

classificada em 2º lugar pela Comissão Especial de Licitação. 

 

3. Ocorre que a avaliação empreendida por esta douta Comissão Especial de 

Licitação incorreu em irregularidade que prejudicou a Recorrente, já que houve erro grosseiro e 

flagrante na avaliação da proposta apresentada pela empresa CC&P, classificada em 1º lugar, que 

recebeu pontuação muito superior à que lhe era devida, assim como houve erro também na 

avaliação da proposta apresentada pela Recorrente, que foi subvalorizada e merecia receber uma 

                                                             
1 Autoridade competente para receber o protocolo do recurso, nos termos do item 22.1 do edital. 
2 Autoridade competente para julgar o recurso, nos termos do item 22.1 do edital. 



pontuação maior.  

 

I. ERROS GROSSEIROS E FLAGRANTES DO PLANO DE PUBLICAÇÃO PUBLICITÁRIA DA EMPRESA CC&P, 

QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

 

4. Como se verá adiante, os critérios de julgamento não foram corretamente 

aplicados na avaliação da proposta da CC&P, de forma que inúmeros e grosseiros erros técnicos de 

interpretação do briefing e de execução não resultaram no esperado desconto de sua pontuação.  

 

5. Como se verá adiante, a proposta técnica da CC&P deveria ter sido classificada 

dentre as últimas colocações nesta licitação, pois apresentou um material absolutamente 

inadequado e que não atende aos padrões de comunicação. Há erros grosseiros no partido 

temático, no conceito, na estratégia de mídia e não mídia, dentre outros.  

 

6. O resultado atual da licitação, se mantido, maculará profundamente a 

legalidade desta licitação, pois o resultado é absolutamente injusto e, como adiante exposto, 

tecnicamente equivocado. Um desconto muito maior sobre a sua pontuação é devido e merecido, 

devendo ser aplicado nesta instância recursal, para que a classificação final do certame seja 

alterada.  

 

I.A. IDEIA CRIATIVA – ERROS GROSSEIROS NO FILME VEICULADO 

 

7. Em primeiro lugar, o filme apresentado pela CC&P deveria ter-lhe rendido a 

diminuição de sua pontuação.  

 

 

 
 

8. A locução apresentada no filme contém a seguinte mensagem: 

 

“O Conselho Federal de Química, fiscaliza e atualiza as melhores empresas e 

profissionais para garantir que produtos e serviços só cheguem até você depois de 

aprovados por rigorosos controles de qualidade. É assim que juntos, CFQ, CRQs, 



empresas e profissionais transformam o Brasil em um país mais produtivo e sustentável. 

Homenagem a todos os químicos. Sistema CFQ/CRQs. Transformando o país pela 

Química.” 

 

9. O texto apresenta diversos erros de interpretação do briefing e de 

entendimento da natureza de atuação do CFQ, dando o entendimento de que o conselho age como 

se fosse uma espécie de Inmetro, ou selo S.I.F, em que atestaria a qualidade dos produtos 

adquiridos pelos consumidores – o que, obviamente, não é verdade.  

 

10. Veja-se o que o próprio site do CFQ informa a respeito de sua função: 

 

 

“Com a função de zelar pelo exercício da Química no Brasil, estabelecendo padrões de 

atuação para empresas e profissionais, fortalecendo e difundindo as boas práticas, além 

de regular a atuação laboral nos campos científicos correlatos à Química” 

 

 

11. Uma simples leitura a partir do conteúdo do próprio site do CFQ, ou mesmo de 

suas prerrogativas estabelecidas em lei, é suficiente para se perceber o flagrante equívoco contido 

no filme elaborado pela CC&P: o CFQ não garante a qualidade de produtos ou serviços. 

Diferentemente, o Conselho disciplina, fortalece, difunde e regulamenta a profissão de Químico. 

 

12. Como se isso não bastasse, o filme não cita quais os segmentos de profissionais 

e de empresas que se encontram dentro do escopo de atuação do CFQ, abrindo assim a 

possibilidade de entendimento de que toda e qualquer empresa seja fiscalizada e garantida pela 

entidade.  

 

13. O cidadão que assiste ao filme da CC&P recebe informações que podem o levar 

a entender, por exemplo, que bancos e empresas do segmento mercado financeiro também teriam 

os seus produtos e serviços “garantidos” pelo CFQ.  

 

14. Aliás, no filme da CC&P, a única informação a respeito dos limites e objeto de 

atuação do CFQ encontra-se na mensagem restritiva sobre “as melhores empresas e melhores 

profissionais”, o que também é um erro grosseiro de informação. Diferentemente do que ocorre 

com conselhos profissionais, em que o registro é opcional, para o profissional e empresas de 

Química o registro é obrigatório.  

 

15. Ora, como é possível definir quem é o melhor profissional e a melhor empresa 

se o registro é obrigatório para todos os profissionais e empresas do ramo? Ter o registro por si só 

não garante esse resultado. O filme veicula uma propaganda enganosa – e deveria ter sido 

responsável pela redução da nota atribuída à CC&P. 



 

16. Em outra falsa informação, a CC&P menciona que o CFQ aplicaria “rigorosos 

controles de qualidade” para garantir esses resultados. Ora, que controle de qualidade é esse? 

Trata-se de mais um erro grosseiro cometido pela referida licitante, o que pode ser facilmente 

verificado, não havendo necessidade de ser perito em comunicação para identificá-lo.  

 

17.  Por fim, na cartela de assinatura, a mensagem “Transformando o país pela 

química” está equivocada, pois a palavra química deveria ter sido redigida com letra maiúscula, por 

se referir a uma área de conhecimento própria do CFQ. 

 

I.B IDEIA CRIATIVA – ERRO GROSSEIRO NO HOTSITE 

 

18. Em segundo lugar, o equívoco na pontuação atribuída à CC&P decorre também 

de erros grosseiro cometido na avaliação do hotsite que aquela agência apresentou na licitação. 

Veja-se a imagem do referido hotsite: 

 

 
 

19. Em primeiro lugar, a referida licitante não apresentou o domínio do referido 

hotsite. Dessa sorte, a agência de propaganda falhou gravemente, uma vez que uma das atribuições 

elementares de um hotsite é o seu domínio, destinado a chamar a atenção dos usuários em uma 

campanha específica.  

 

20. Igualmente, a CC&P não justificou qual seria a lógica de propor uma peça com 

custo de produção, tal como o hotsite, se tal peça encontra-se absolutamente isolada, sem 



qualquer integração com qualquer outro elemento de sua campanha. Todo o material sugerido 

para veiculação na proposta da CC&P é o endereço oficial do órgão: cfq.org.br. Ora, este não é o 

hotsite da entidade. Portanto, nos termos da proposta desta licitante, haveria um dispêndio inútil 

ou, no mínimo, pouco útil com a criação deste hotsite. Por estas razões, a avaliação deste quesito 

deveria ter sido muito pior do que a atribuída, devendo ser revista neste recurso. 

 

I.C PEÇAS GRÁFICAS – ANÚNCIO PÁGINA DUPLA 

 

21. O anúncio de página dupla apresentado pelo licitante CC&P possui erros 

grosseiros que deveriam ter sido responsáveis pela drástica redução de sua nota. Veja-se a imagem:  

 

 

 
 

22. O título do anúncio afirma que o CFQ reúne as melhores empresas e 

profissionais de Química. Para uma campanha de tom comemorativo em favor do profissional 

químico, o tom escolhido na elaboração do título é muito excludente, pois todos os químicos 

devem ser parabenizados neste dia. Ou seja, não apenas os melhores, mas também os bons, os 

ótimos, os desempregados, inclusive os alunos dos cursos de química, os que optaram por ser 

acadêmicos e cumprem um papel importante no mercado, embora talvez não sejam os melhores, 

as pequenas, médias e grandes empresas.  

 

23. Uma campanha comemorativa, como pede o briefing, exige uma abordagem 

muito mais aprofundada e democrática. 

 

24. Já no texto de apoio, a confusão causada por informações inverídicas salta aos 

olhos e chega a ser absurda: “TUDO O QUE VOCÊ COMPRA OU CONSOME PASSA PELOS OLHOS 

ATENTOS DE UM PROFISSIONAL DE QUÍMICA”.  

 

25. Essa afirmação é equivocada e passa a mensagem de que o químico teria um 



aspecto de fiscal, como se ele fosse uma espécie de vigilante sanitário. Mais adiante o texto 

menciona que o Sistema CFQ/CRQs fiscalizaria o mercado para garantir que apenas empresas 

regularizadas pudessem atuar. Mais uma vez, trata-se de equívoco grave sobre a natureza do 

Conselho e do Sistema, atribuindo-lhe uma ampla competência de fiscalização, como se tivesse a 

competência de outros entes dedicados à atestação da regularidade empresarial – por exemplo, a 

Receita Federal. 

 

26. Visualmente o layout está confuso, desalinhado, sem hierarquia de informação 

clara e com uma grave falha na distribuição da informação. E mais: conforme abaixo demonstrado, 

verifica-se que o texto corrido ficaria com a leitura prejudicada, quiçá inviabilizada, por se tratar de 

uma dobra na revista de página dupla. 

 

 
 

27. De mais a mais, as peças gráficas não demonstram uma variedade de 

desdobramento, visto que nenhuma peça verticalizada foi apresentada, o que deveria ser objeto de 

redução da nota atribuída pela subcomissão. 

 

 

I.D RACIOCÍNIO BÁSICO 

 

28. A licitante CC&P obteve nota máxima nesse quesito. Inclusive, houve um elogio 

à pesquisa qualitativa própria apresentada no Raciocínio Básico. Contudo, este elemento de seu 

Raciocínio Básico, em verdade, deveria ter sido objeto de perda de pontos.  

 

29. A pesquisa qualitativa apresentada não foi acompanhada de qualquer 

explicação de metodologia ou know-how comprovado da referida agência nessa espécie de 

trabalho. Ainda, foram entrevistadas apenas 10 profissionais em dois estados da federação, sendo 

que o universo de químicos registrados é muito maior e a abrangência de território é nacional.  



 

30. Apesar desses erros grosseiros de metodologia, o que mais surpreende são as 

conclusões precipitadas (página 4, último parágrafo) extraídas pela CC&P em sua pseudo-pesquisa: 

 

“Em síntese, nosso estudo revela um quadro de sentimento negativo, em relação ao 

Sistema que precisa urgentemente ser revertido. Assim sendo, é imperativo fortalecer a 

imagem do Sistema CFQ/CRQs. Precisamos aproximar os profissionais de Química das 

ações desenvolvidas pelo Sistema (e principalmente das mudanças que vem sido 

implementadas), para torná-lo forte e relevante para os profissionais de Química“. 

 

31. Concluir que o CFQ não é forte ou relevante é uma conclusão absurda, sendo 

espantoso e preocupante perceber que a subcomissão não se atentou para esse equívoco de 

interpretação. E o pior: a subcomissão premiou o trabalho com a nota máxima.  

 

32. Para comprovar o erro crasso existente no entendimento apresentado pela 

CC&P, leiam-se as palavras do próprio presidente da instituição, a partir de seu discurso proferido 

em 13/12/2018, aberto a pesquisa pública, na íntegra, pelo endereço: cfq.org.br/noticia/discurso-

do-presidente/. Veja-se a comparação: 

 

 

Conclusão do estudo da CC&P: 

“[...] nosso estudo revela um quadro de sentimento negativo, em relação ao Sistema” 

 

Palavra do presidente: 

“Boa noite, amigos e colegas do Conselho Federal de Química. Meus cumprimentos aos 

ilustres presidentes e representantes dos Conselhos Regionais de Química que fizeram a 

gentileza de deixar de lado seus muitos afazeres para nos prestigiar neste momento de 

integração. 

Estendo ainda esta saudação aos gestores e servidores do Conselho Federal de Química, 

pessoas que se dedicam a engrandecer cada vez mais esta instituição que tanto nos 

motiva e orgulha.”  

 

Conclusão do estudo da CC&P: 

Precisamos aproximar os profissionais de Química das ações desenvolvidas pelo 

Sistema… para torná-lo forte e relevante para os profissionais de Química“. 



 

Palavra do presidente: 

“Momentos como a Sessão Plenária Solene que realizamos em São Luís do Maranhão, 

ocorrida em novembro deste ano, têm de ser reeditados, pois é na base, nos Estados, 

que esta instituição reafirma sua representatividade e relevância.” 

 

33. O raciocínio básico da licitante evidenciou a compreensão do briefing, mas 

existe uma notória desconexão entre o Raciocínio Básico e a Ideia Criativa, por conta dos pontos 

divergentes de entendimento da natureza de atuação do CFQ que foram postas na Ideia Criativa.  

 

34. Chegam a ser constrangedoras as conclusões equivocadas extraídas de sua 

suposta pesquisa, em observações que jamais poderiam ser tomadas como verdade absoluta pelos 

julgadores da subcomissão.  

 

35. E mais: ainda que se argumente que a Recorrente não apresentou pesquisa 

própria, dando a entender que esse critério poderia ser utilizado para baixar a nota, cumpre 

registrar que o edital não indica que é necessária a realização de pesquisa própria, sendo que, 

portanto, este critério não pode ser utilizado para para redução de nota.  

 

36. Em síntese, a nota máxima atribuída ao Raciocínio Básico apresentado na 

proposta técnica da CC&P teve como justificativa a realização de uma pesquisa qualitativa própria 

para entender a visão dos profissionais de Química.  

 

37. Contudo, ao se realizar uma pesquisa desse porte, faz-se necessária a sua 

comprovação, com explicações sobre a metodologia e a anexação de todos os formulários e 

processos utilizados no decorrer da pesquisa. Na estratégia apresentada, há apenas os resultados, 

sendo explicados no decorrer do texto. A falta desses documentos interfere diretamente na 

validação da pesquisa3.  

 

 

I.D ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA 

 
                                                             
3 A propósito, O artigo acadêmico de Eduardo Moresi, para o Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Gestão do 
Conhecimento e Tecnologia da Informação, da Universidade Católica de Brasília, destaca as principais características 
dos métodos qualitativos, as quais não foram observadas no presente caso:  
● descrições detalhadas de fenômenos, comportamentos;  
● citações diretas de pessoas sobre suas experiências; 
● trechos de documentos, registros, correspondências;  
● gravações ou transcrições de entrevistas e discursos;  
● dados com maior riqueza de detalhes e profundidade;  
● interações entre indivíduos, grupos e organizações.  



38. A Proposta Técnica 1, da licitante CC&P, apresenta em sua Estratégia de Mídia 

e Não Mídia um gráfico de consumo dos meios, tendo como fonte o TGI - Target lndex Group – 

Latina: 

 

 

 
 

39. O gráfico destaca a importância do meio TV Aberta, que apresenta maior 

resultado de consumo, com 85,7%. Ocorre que este meio não foi contemplado em sua estratégia, 

conforme justificativa abaixo: 

 

“Porém, em razão da verba destinada (R$ 4 milhões) para o exercício da campanha 

durante o mês de junho/2019, não será viável a inclusão da TV Aberta, devido ao alto 

custo de veiculação. Dessa forma, será programado somente o meio TV Fechada, por 

possuir um menor custo de inserção e melhor custo-benefício. ” 

 

40. Essa justificativa, contudo, possui duas graves inconsistências, que justificam a 

redução da nota da referida licitante; 

 

41. Em primeiro lugar, o briefing destaca a população em geral como sendo um 

dos públicos-alvo, em razão do objetivo específico de tornar o Sistema CFQ/CRQs uma referência 

aos profissionais da Química e à sociedade em geral, o que, no nosso entender, deixou de ser 

atendido com a exclusão da TV Aberta, que possui 85,7% de consumo, sendo substituído pela TV 

Paga, que possui apenas 18,5% de consumo. Dada a grande diferença de percentuais fica evidente 

que a TV Paga não está habilitada quantitativamente para substituir a TV Aberta, no propósito de 

atingir a população em geral. Portanto, a agência deixou de atender na estratégia a um dos 

quesitos alocados no briefing, que é o de atingir a população em geral. 

 

42. Em segundo lugar, a TV Aberta, de fato, possui alto custo absoluto de 



veiculação, na comparação com os demais meios. Entretanto, justificar a exclusão da TV Aberta 

apenas pelo motivo de seu custo absoluto ser alto, sugere que a agência não analisou 

adequadamente as possibilidades de uso do meio, pois é possível selecionar programas adequados 

e de custos menores de acordo com a verba disponível, uma vez que as emissoras disponibilizam 

várias opções de programas e custos.  

 

43. Por outro lado, temos que a TV Aberta possui alto custo de veiculação porque 

suas audiências também são altas, enquanto a TV Paga possui baixo custo absoluto de veiculação, 

mas suas audiências são bem menores.  

 

44. Por isso, ao aplicarmos a técnica do Custo 1%, que consiste na divisão do custo 

da inserção do programa pela sua audiência, constatamos que a situação se inverte. Isto é, o custo 

absoluto do programa da TV Aberta é alto, mas quando relacionado com sua audiência, constata-se 

que, relativamente, ele se torna o mais econômico, especialmente na comparação com o resultado 

do mesmo exercício feito para um programa similar da TV Paga.  

 

45. A título de demonstração ver quadro abaixo: 

 

 

Emissora Programa Custo 30” Nacional 

* 

Audiência** Custo 1% 

TV Globo Jornal Nacional R$ 847.900,00 13,55% R$ 62.575, 

GloboNews Jornal da Dez R$ 25.130,00 0,14% R$ 179.500, 

* Custo 30” Nacional – tabela de preços abril 2019.              **Pontos de audiência com base do 

público-alvo. 

  

46. Portanto, a justificativa da agência de não utilizar o meio TV Aberta por causa 

de seu custo absoluto não se sustenta, pois quando relacionamos custo com audiência, o meio se 

torna relativamente barato na comparação com o mesmo resultado da TV Paga – além de atender 

plenamente o briefing vinculado ao certame. 

 

II. DESCONTOS EXCESSIVOS NA PONTUAÇÃO TÉCNICA DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE REVISÃO 

DA NOTA.  

 

47. Em relação à sua própria avaliação, a Recorrente apresenta a sua irresignação 



neste recurso em razão de que a nota obtida foi desproporcionalmente baixa e não retrata a busca 

empreendida, com afinco e êxito, para conhecer e compreender o universo do CFQ, de maneira a 

solucionar seu problema de comunicação, valorizando e aplicando suas condições de público-alvo, 

linguagem e atuação.  

 

48. O excesso no desconto de sua pontuação encontra-se devidamente justificado 

na sequência. 

 

II.A DESCONTO IMOTIVADO DE 1 PONTO NO QUESITO “CAPACIDADE DE ATENDIMENTO”.   

 

49. Primeiramente, cumpre registrar que a Recorrente foi penalizada em 1 ponto 

ao obter a nota de 9 pontos, de um total de 10 pontos possíveis no quesito “Capacidade de 

Atendimento”.  

 

50. Contudo, surpreendentemente, a justificativa apresentada pela subcomissão é 

constituída apenas de elogios à Recorrente, não havendo qualquer indicativo do motivo pelo qual a 

pontuação foi descontada. Veja-se: 

 

 
51. A ausência de motivação para o desconto da nota que lhe foi atribuída nulifica 

tal desconto, sendo imperioso que a nota seja majorada para 10 pontos – até porque, sob a 

perspectiva material, a Recorrente tem plena capacidade de atendimento para o presente contrato, 

o que se comprova a partir de sua infraestrutura e dos inúmeros contratos em execução e 



executados regularmente nos últimos anos.  

 

II.B DESPROPORCIONALIDADE DO DESCONTO NO RACIOCÍNIO BÁSICO 

 

52. A Recorrente insurge-se contra o desconto desproporcional realizado sobre a 

nota de seu Raciocínio Básico, sobretudo quando em comparação com a nota obtida pela CC&P, 

que restou equivocadamente classificada em primeiro lugar.  

 

53. Note-se que enquanto houve um desconto de 1,7 pontos, de uma escala de 25 

pontos, no quesito Estratégia de Comunicação, houve uma redução de 1,3 pontos, em uma 

pontuação máxima de 5 pontos, para o seu Raciocínio Básico.  

 

54. Ou seja, ocorreu um desconto de 6,8% no quesito Estratégia de Comunicação, 

ao passo que a pontuação referente ao Raciocínio Básico foi lesada em 26%. Considerando-se que 

ambos os quesitos possuem um excelente nível de qualidade e atendimento aos requisitos 

estabelecidos no edital, é seguro concluir que a nota atribuída ao Raciocínio Básico foi pautada a 

partir de parâmetros desproporcionais. 

 

II.C EQUÍVOCO NO DESCONTO SOBRE O QUESITO ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA.  

 

55. A única justificativa negativa para a nota da Estratégia de Mídia e Não Mídia 

apresentada pela Recorrente foi a seguinte: “Há uma dissonância entre a estratégia de mídia e a 

ideia criativa proposta”.  

 

56. Questiona-se esse argumento, que carece de maiores explicações, pois ambos 

os elementos encontram-se fortemente integrados na proposta da Recorrente.  

 

57. Registre-se que há um único ponto citado na estratégia de mídia que não 

consta na ideia criativa: a Coletiva de Imprensa. Mas essa ação de Não Mídia não é citada na Ideia 

Criativa porque se trata de um conteúdo que é produzido por uma Assessoria de Comunicação, e 

não pela agência de publicidade. Sendo assim, em uma situação real, não seria criada pela agência, 

apenas sugerido na estratégia. Todos os demais itens da Ideia Criativa encontram-se citados na 

Estratégia de Mídia e Não Mídia, não havendo o que se falar em dissonância entre a estratégia de 

mídia e a ideia criativa proposta. 

 

II.D EQUÍVOCO NO DESCONTO SOBRE O QUESITO IDEIA CRIATIVA: SUPOSTA BAIXA ADEQUAÇÃO DAS 

PEÇAS AO PERFIL DO PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL. 

 

58. A nota da Recorrente também foi prejudicada em razão de uma suposta “Baixa 



adequação das peças ao perfil do público-alvo principal”, o que não é verdade. 

 

59. Como se verifica das peças da ideia criativa apresentadas pela Recorrente, 

estas apresentam cenários e universos de fácil identificação por qualquer um dos perfis do público-

alvo, além do uso de mídias online e off-line. O objetivo da Recorrente, devidamente atingido, foi 

buscar um elo entre “produto” e “produtor” da Química, capaz de gerar uma rápida retenção da 

informação no dia a dia, com acessibilidade e memorização. 

 

60. Aliás, as peças também apresentam uma boa segmentação de acordo com os 

perfis, tal como ocorre no anúncio de revista para público leigo e no anúncio para público 

profissional, respectivamente. 

 

II.E EQUÍVOCO NO DESCONTO SOBRE O QUESITO RACIOCÍNIO BÁSICO: SUPOSTO FOCO INSUFICIENTE 

NOS PROFISSIONAIS DA QUÍMICA E NO CFQ. 

61. A Recorrente também teve a sua nota diminuída por conta de um suposto 

“Foco insuficiente nos profissionais da Química e no CFQ”. Contudo, esta avaliação merece reforma.  

 

62. Acontece que, além de um detalhado panorama da História da Química, 

abrangendo tanto a história mundial quanto a brasileira (nos tópicos “História da Química” e “O 

Contexto de Hoje”), a Recorrente pontuou minuciosamente a realidade dos profissionais da área e 

a necessidade de sua atenção na sociedade. 

 

63. Ademais, a Recorrente também mencionou, no tópico “Atuação do Profissional 

de Química”, que o investimento acadêmico na Química cresce cada vez mais no Brasil, em razão 

de sua relevância no contexto atual de digitalização e sustentabilidade. 

 

64. Por sua vez, no tópico “O Sistema CFQ/CRQs”, a Recorrente discorre de forma 

completa acerca da origem dos órgãos, do propósito e das demandas do CFQ, demonstrando e 

reconhecendo o seu trabalho na regularização do mercado de Química. 

 

II.F EQUÍVOCO NO DESCONTO SOBRE O QUESITO RACIOCÍNIO BÁSICO: SUPOSTA AUSÊNCIA DE 

PESQUISA PRÓPRIA. 

 

65. Cumpre salientar mais um motivo apresentado pela Comissão Especial de 

Licitação para diminuir a nota da Recorrente: a suposta ausência de pesquisa própria. 

 

66. Conforme exposto anteriormente, ainda que a Recorrente não tivesse 

apresentado pesquisa própria, em momento algum o edital dispôs que o uso de pesquisa própria 

seria utilizado como critério de avaliação.  

 



67. A propósito, é possível observar uma clara discrepância entre a segunda maior 

nota de raciocínio básico e a nota atribuída à Recorrente, levando-se em consideração que a 

licitante que obteve a segunda maior nota não apresentou nem pesquisa própria e nem citações 

externas.  

 

68. Contudo, embora não seja um parâmetro formal de avaliação contido no 

edital, a Recorrente realizou uma sólida pesquisa, mencionando profissionais, instituições (como o 

próprio CFQ) e autores de grande renome e relevância para a Química.  

 

69. Para a classificação da pesquisa realizada, a Recorrente tomou como base a 

taxonomia apresentada pela autora Sylvia Vergara, que a qualifica em relação a dois princípios: 

quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória pelo pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, sendo aplicada por sua finalidade prática e motivada 

pela resolução de um problema concreto. Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, pois se vale 

de material acessível ao público em geral, como livros, artigos e balanços quantitativos já 

publicados, conquanto esses materiais sejam apresentados de forma excessivamente sintética. 

 

70. Nesse sentido, ainda que o edital não afirme que “pesquisa própria” seria um 

critério avaliativo, tem-se que a nota da Recorrente não pode ser prejudicada por conta desse 

motivo, tendo em vista ser incontroverso a apresentação, pela Recorrente, de uma pesquisa 

própria sólida – diferentemente da licitante que figurou em segundo lugar nesse quesito. 

 

II.G EQUÍVOCO NO DESCONTO SOBRE O QUESITO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA. 

 

71. Outro motivo apresentado para diminuir a nota da Recorrente foi a suposta 

possibilidade de articular melhor as características do Sistema CFQ/CRQ com o desafio e os 

objetivos de comunicação propostos no briefing.  

 

72. Contudo, a articulação realizada pela Recorrente foi ampla, merecendo nota 

máxima. Veja-se que, segundo o briefing do edital, o desafio da campanha está em “criar uma 

campanha publicitária voltada para o Dia Nacional do Químico, dia 18 de junho de 2019. O objetivo 

é destacar o papel e a importância do profissional da Química, buscando valorizar a atuação dos 

profissionais e do Sistema CFQ/CRQs como um todo.”   

 

73. A proposta da Recorrente foi estruturada a partir da necessidade de 

apresentar e integrar a realidade do químico e do CFQ, tal como estabelecido no edital. Assim, com 

plena lógica e encadeamento de ideias, a agência justificou como a campanha do CFQ será, de 

antemão, de awareness para seu público-alvo e de oportunidade com o Dia do Químico, 

aproveitando o momento para alinhar comemoração e reconhecimento.  

 

74. De maneira clara e sucinta, o partido temático da agência mostrou que “o 



Profissional de Química desenvolve soluções que mudam a vida das pessoas. E o Sistema CFQ/CRQs 

estabelece as condições para isso”. 

 

75. Quanto aos objetivos, o edital indica o objetivo de “mostrar aos diversos 

públicos do Sistema CFQ/CRQs o papel de destaque do profissional da Química no desenvolvimento 

do país, o que garante à sociedade o acesso a produtos e serviços de qualidade”.  

 

76. A Recorrente foi categórica em conferir a função de protagonista ao químico 

no dia a dia da sociedade, colocando sua presença como condicional para diversas necessidades e 

condições básicas de vida. Esse propósito está claro no próprio partido temático, apresentado 

previamente, e na apresentação de uma linguagem acessível e técnica simultaneamente, 

traduzindo a versatilidade da campanha. 

 

77. Além disso, é equivocada a alegação de que a “Estratégia proposta não fornece 

elementos que permitam avaliar sua exequibilidade em função da verba disponível”.  

 

78. Tanto a verba quanto a aplicação da campanha estão apresentadas no tópico 

adequado, dentro da Estratégia de Mídia e Não Mídia. Aliás, como apontado pela própria avaliação 

da subcomissão, a estratégia de mídia “apresentou eficiência e economicidade na utilização da 

verba, com custos de produção bem detalhados”. Ainda assim, no tópico “Quando e com que meios 

fazer” da estratégia de comunicação, são apontados e justificados os meios de aplicação da 

campanha, introduzindo tanto as peças da ideia criativa como o planejamento da estratégia de 

mídia e não mídia. 

 

79. Para respaldo e identificação dos argumentos na proposta da Recorrente, 

anexa-se nesta oportunidade uma versão revisada que indica por cores cada justificativa 

apresentada pela agência: 

 

 

● Marcações em azul = Referências ao surgimento e evolução do profissional químico no 

Brasil. 

● Marcações em verde = Citações a fontes externas pesquisadas 

● Marcações em amarelo = Referências ao surgimento e evolução do Sistema CFQ/CRQs. 

● Marcações em rosa = Passagens que, em vez de “redundar” o briefing ou meramente 

repeti-lo, interpretam e potenciam o escopo do Desafio; ou seja: mais do que assinalar o Dia 

do Químico, a campanha buscará uma valorização mais marcante e perene do segmento e 

da categoria (o conjunto dos profissionais químicos). 

 

III. REQUERIMENTOS 

 

80. Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento do presente recurso, para 



o efeito de: 

 

77.1 Encaminhar o presente recurso para a apreciação pelo Presidente do Conselho 

Federal de Química (CFQ), autoridade competente da entidade com poderes para 

analisar e decidir o presente recurso, nos termos do item 22.1 do edital;  

 

77.2 No mérito, dar provimento às razões ora apresentadas, com o objetivo de que 

a nota atribuída à licitante CC&P seja revisada para baixo, em montante proporcional 

aos erros grosseiros e flagrantes constantes em sua proposta técnica, conforme antes 

exposto; assim como para que a nota atribuída à Recorrente seja revisada para cima, 

em montante proporcional à excelência técnica apresentada em sua proposta e a plena 

consonância com os quesitos do edital, conforme os argumentos também apresentados 

neste recurso. Consequentemente, que a classificação final da licitação seja alterada 

para que a Recorrente passe a figurar na 1ª colocação, dando-se o devido 

prosseguimento ao certame.  

 

 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília (DF), 8 de abril de 2019.  

 

 

CALIX PROPAGANDA LTDA  

por sua representante Cristiane Rocha Soares 

 

 

 

 

 


