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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR, POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N. 02/2014 

 

 

 

 

Licitação  

Modalidade Concorrência Pública CAU/BR n. 2/2014 

 

 

 

 

STRAUSS COMUNICAÇÃO LTDA, empresa devidamente estabelecida no Setor Hoteleiro 

Norte, Quadra 2 Bloco F NR 87 Sala 1609 e 1610, Brasília/DF, CEP 70.702-000, inscrita no CNPJ/ME 

sob o n° 26.450.361/0001-23 e Inscrição Estadual sob o n° 07.312.440/001-44, neste ato 

representada pela Srª Salejandra Alves dos Santos, brasileira, solteira, empresária, inscrita no 

CPF/MF sob o n° 462.081.271-49, portadora da Cédula de Identidade n° 954146 SSP- DF, vem 

apresentar RESPOSTA AOS RECURSOS apresentados pelas empresas ÀS PROMOÇÃO, 

COMUNICAÇÃO E BRANDING LTDA, RADIOLA PUBLICIDADE E PROPAGANDA e 

ICOMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - EPP, nos termos que se seguem. 

 

1. Sobre os critérios e a objetividade do julgamento 

 

Primeiro, a licitante Às Comunicação questiona a falta de parâmetros 

objetivos de avaliação das propostas: 

 

“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.” 
 

Depois, acusa o CAU/BR de faltar com objetividade no julgamento: 

 

“...atendo à falta de objetividade quando do julgamento e das notas 

atribuídas”.  
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Utiliza estes argumentos para pedir a reavaliação de suas notas relativas ao 

invólucro 1 – Plano de Comunicação Publicitária – Não identificado.  

 

Não procede, porém, o pedido de reavaliação formulado, pelos seguintes 

motivos: 

 

Primeiro, quanto aos critérios objetivos para avaliação das propostas, estão 

relacionadas de forma clara no item 12.2 do edital (páginas 20 a 22 do edital), conforme 

segue: 

 

12.2. Serão levados em conta pela Subcomissão Técnica, como critério de 

julgamento técnico, os seguintes atributos da Proposta Técnica, em cada 

quesito ou subquesito: 

 

12.2.1. Plano de Comunicação Publicitária:  

 

12.2.1.1. Raciocínio Básico – a acuidade de compreensão: 

 

a) das características do CAU/BR e das suas atividades que sejam 

significativas para a comunicação publicitária; 

 

b) da natureza, da extensão e da qualidade das relações do CAU/BR com seus 

públicos; 

 

c) do papel do CAU/BR no atual contexto social, político e econômico; 

 

d) do desafio de comunicação a ser enfrentado pelo CAU/BR e do objetivo de 

comunicação a ser alcançado; 

 

e) das necessidades de comunicação do CAU/BR para enfrentar esse desafio.  

 

12.2.1.2. Estratégia de Comunicação Publicitária: 

 

a) a adequação do conceito e do partido temático proposto à natureza e à 

qualificação do CAU/BR e a sua comunicação e/ou ao seu problema 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 desse conceito para a comunicação 

do CAU/BR com seus públicos; 

 

d) a adequação da estratégia de comunicação proposta para a solução do 

problema específico de comunicação do CAU/BR; 

 

e) consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em defesa 

da estratégia de comunicação publicitária proposta. 
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12.2.1.3. Ideia Criativa:  

 

a) sua adequação ao problema específico de comunicação do CAU/BR;  

 

b) a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;  

 

c) a cobertura dos segmentos de público ensejada por essas interpretações; 

 

d) a originalidade da combinação dos elementos que a constituem; 

 

e) a simplicidade da forma sob a qual se apresenta; 

 

f) sua pertinência às atividades do CAU/BR e à sua inserção na sociedade; 

 

g) os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos 

exemplos de peças apresentados; 

 

h) a exequibilidade das peças; 

 

i) a compatibilidade da linguagem das peças aos meios propostos.  

 

12.2.1.4. Estratégia de Mídia e Não Mídia: 

 

a) o conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos 

dos públicos prioritários; 

 

b) a capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos; 

 

c) a consistência do plano simulado de distribuição das peças; 

 

d) a pertinência da mídia escolhida, a oportunidade e a economicidade no uso 

de recursos próprios de comunicação do CAU/BR; 

 

e) a economicidade da aplicação da verba de mídia evidenciada no plano 

simulado de distribuição de peças; 

 

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

 

Segundo, quanto à objetividade do julgamento, a própria Às Comunicação se 

contradiz, em mais de um momento, quando escreve: 

 

 “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 à Administração.”  

 

“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.”  

 

“...o critério decisivo de seleção acaba sendo a criatividade, a qual envolve 

avaliação meramente subjetiva.”  
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Como o próprio edital aponta, trata-se de “análise individualizada e 

julgamento, pela Subcomissão Técnica, da via não identificada do Plano de Comunicação 

Publicitária, de acordo com os critérios especificados neste Edital”. O que não invalida as 

notas nem o processo, apenas confirma característica intrínseca do próprio objeto da 

prestação de serviço em contratação: a natureza criativa da Publicidade, o que é 

analisado conforme os critérios objetivos estabelecidos para avaliação.   

 

Contudo, há uma questão grave que fere o princípio da igualdade ou isonomia 

e coloca em risco a própria licitação quando a Às Comunicação pede para se 

reconsiderar suas notas: a preservação do sigilo quanto à autoria do Plano de 

Comunicação.  

 

Insculpido no preâmbulo da Constituição de 1998, o princípio da igualdade ou 

isonomia aplica-se às licitações com o escopo de prevenir discriminações e favoritismos. 

Às licitações, a regra da igualdade tem por objetivo vedar tratamento desigual entre os 

licitantes, quer pelo aspecto positivo, favorecendo um conhecido, quer pelo negativo, 

prejudicando desafetos. Assim, o sigilo evita a concorrência desleal. 

 

Portanto, acredita-se que os recursos apresentados pelas licitantes devem 

ater-se a questões objetivas, o que não parece ser o caso do recurso da empresa Às 

Comunicação, que pede uma nova avaliação subjetiva, ou seja, questiona pontualmente 

porque uma ou outra licitante recebeu uma nota maior do que a sua, utilizando-se de 

argumentos também subjetivos.  

 

As comparações que a Às Comunicação faz entre as justificativas 

apresentadas pela Subcomissão Técnica para uma ou outra concorrente não devem 

prosperar porque a empresa trata os textos das justificativas como iguais, mas não o 

são. O resultado das diferenças nas justificativas, mesmo que às vezes sutil, reflete no 

resultado: notas diferentes, mesmo que com diferenças mínimas entre um ou outro 

concorrente – como é o caso da diferença de apenas 0,33 pontos entre a nota da Às 

Comunicação e da Strauss no item Raciocínio Básico.  

 

Afinal, se a Subcomissão tivesse que pontuar de forma igual todas as 

licitantes que seguiram os parâmetros objetivos definidos no item 12.2 do edital, 

possivelmente resultaria em notas iguais ou muito similares entre as licitantes, 
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impossibilitando de fato a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Neste caso, provavelmente o critério de seleção recairia no preço, pois todos os 

licitantes buscam atender aos critérios objetivos apontados no edital no item 12.2; são 

critérios básicos tratados quase que como pré-requisitos.  

 

Mais uma vez vamos utilizar trecho do recurso da própria Às Comunicação 

para defesa desta linha de argumentação: 

 

“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 à Administração.”  
 

Mesmo considerando desnecessário em face à linha geral apresentada 

anteriormente, vamos à defesa dos itens específicos no qual a Às Comunicação cita a 

Strauss, direito exercido nas contrarrazões que seguem. 

 

2. Do Plano de Comunicação Publicitária 

 

2a. Do Raciocínio Básico 

 

A principal defesa da Às Comunicação quanto a este item é que a justificativa 

dada para si é igual às das duas concorrentes com maior nota, o que comprovadamente 

não é igual: “bom entendimento da história e das ações do CAU” não é igual a “grande 

conhecimento das ações efetuadas pelo CAU e sua cronologia, com bom entendimento 

da problematização que envolve a criação do conselho e das expectativas criadas pelos 

profissionais, com um claro entendimento da necessidade de transformar o 

entendimento do leigo e popularizar o papel do profissional junto ao público em geral”. 

De acordo com a justificativa da Subcomissão Técnica, existem mais itens valorizados 

na justificativa da Strauss, o que certamente refletiu em 0,33 pontos a mais na nota. 

 

2b. Da Estratégia de Comunicação 

 

A empresa Às Comunicação compara o seu erro de citar arquitetos e 

urbanistas como duas classes profissionais distintas com o fato da Strauss ter utilizado a 

hashtag #arquiteturaparatodos em sua campanha. Esta alegação não procede, uma vez 

que as aplicações são diferentes: no primeiro caso houve uma separação entre as 
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classes, no segundo uma supressão, motivada pelo fato de que o recurso de 

comunicação conhecido como hashtag deve ser curto para fácil assimilação, gravação e 

disseminação, condições essenciais para o sucesso da campanha. Nos textos do anúncio 

e do VT, além do próprio Plano de Comunicação, a Strauss sempre utilizou arquitetos e 

urbanistas.  

 

2b. Da Ideia Criativa 

 

Aqui a licitante Às Comunicação utiliza-se apenas dos pontos negativos da 

Strauss para comparar as notas. Bem, a análise certamente não levou em conta apenas 

os pontos fracos da campanha – todas as licitantes tiveram pontos fortes e pontos 

fracos apontados e nenhuma tirou nota máxima em nenhum dos quesitos –, mas 

também e principalmente os pontos fortes da Ideia Criativa proposta pela Strauss, 

apontados na justificativa da Subcomissão Técnica: 

 

“Considerou-se que o conceito da ideia criativa é bem fechado em si, 

trazendo com clareza os princípios defendidos pelo CAU/BR: melhoria da 

qualidade de vida, redesenho urbano, a cidade como ideia e a união entre 

mobilidade, sustentabilidade e acessibilidade. Destaca-se também a 

simplicidade do conceito e a forma como o slogan consegue abarcar todas as 

ideias apresentadas nas peças, inclusive no caso da intervenção urbana.“ 
 

Foram estes pontos fortes que resultaram na pontuação de 17,66, assim 

como foram os pontos fracos apontados pela Às Comunicação que levaram à perda de 

2,33 pontos em relação à nota máxima do quesito. 

 

Portanto, não se aplica a comparação feita pela Às Comunicação e, portanto, 

não procede a justificativa para reavaliação de sua nota.    

 

2c. Da Estratégia de Mídia e Não Mídia 

 

No primeiro ponto levantado pela Às Comunicação, em tentativa de melhorar 

sua nota, a licitante cita o uso pela Strauss do portal “Arquitetura e Urbanismo para 

Todos”. Depois, cita os seus textos: 

 

“Sempre que possível e adequado, os recursos próprios de Comunicação do 

Conselho devem ser utilizados com o objetivo de ampliar o acesso às 

informações creditadas ao tema e oferecer a sustentação da campanha.” 
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“Destaca expressamente os recursos, quais sejam: portal da CAU, Intranets, 

e-mails corporativos, informativos, etc.” 
 

Aqui fica evidente o conhecimento do cliente pela Strauss – em função de um 

melhor trabalho de pesquisa – e o pouco conhecimento do CAU/BR pela Às 

Comunicação. Enquanto a Strauss faz uso direto do portal “Arquitetura e Urbanismo 

para Todos” em sua Estratégia de Mídia e Não Mídia, com detalhamento em sua 

proposta, a Às Comunicação continua sem entender que este portal não é o mesmo que 

o “portal do CAU”, conforme dá a entender em seu recurso.  

 

A título de esclarecimento, o “portal do CAU” é o portal institucional do 

Conselho, acessado pelo domínio www.caubr.gov.br, enquanto o portal “Arquitetura e 

Urbanismo para Todos” é um portal independente, chancelado pelo CAU/BR com o 

objetivo de contribuir para a formação de uma cultura arquitetônica no País, acessado 

pelo endereço www.arquiteturaurbanismotodos.org.br.  

 

Assim, a utilização de recursos próprios de Comunicação do CAU/BR (item 

12.2.1.4.d. dos critérios de julgamento), foi utilizado pela Strauss de forma específica e 

completa, enquanto foi citada apenas de forma genérica pela Às Comunicação. Tal 

diferenciação comprova a pertinência da avaliação e justifica a disparidade de pontos 

entre as notas das duas empresas concorrentes.   

 

No segundo ponto expresso no referido recurso, a Às Comunicação acusa a 

Strauss de informação privilegiada, pois alega que “o briefing é omisso” na informação 

de que “o CAU possui relação dos celulares dos arquitetos e urbanistas”, texto 

apresentado no Plano de Comunicação Publicitária proposto pela Strauss. São duas 

inverdades: de que o briefing restringe as informações que podem ser apresentadas 

pelas licitantes; e de que esta informação não estava disponível publicamente para toda 

e qualquer participante. 

 

O briefing é instrumento norteador do trabalho, de forma nenhuma limita o 

trabalho de pesquisa das licitantes. Pelo contrário, o próprio CAU/BR incentiva a 

pesquisa ao publicar ao final do briefing os “Documentos de referência” com diversos 

links dando chance às licitantes de aprofundarem seus conhecimentos pelo cliente. E é 

justamente esse conhecimento do cliente que faz um bom Plano de Comunicação, uma 
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vez que os critérios expressos no item 12.2 deixam claros, em diversos subitens, que a 

acuidade de compreensão do CAU/BR, seu contexto, seu público-alvo, entre outros, são 

fatores essenciais no julgamento. 

 

Ademais, o briefing é um referencial, em licitações do gênero são permitidas 

às agências: pesquisar, monitorar pela internet, entrevistar o cliente, enfim, diversos 

meios disponíveis para buscar informações e enxergar além do briefing e apresentar-se, 

portanto, como agência estrategicamente criativa. Aliás, é de se estranhar a alegação 

da Às Comunicação neste ponto, uma vez que a própria é elogiada (e pontuada) pela 

Subcomissão Técnica por ter ido “além com entrevistas realizadas com arquitetos“ em 

seu Raciocínio Básico.   

 

Quanto à terceira alegação envolvendo a Strauss no recurso apresentado pela 

Às Comunicação na Estratégia de Mídia e Não Mídia, não procede a acusação de 

“flagrante de desrespeito à isonomia do processo de avaliação das propostas” pelo 

simples fato da Strauss ter apresentado um plano de mídia com distribuição de verba 

para o mês de outubro de 2014.  

 

Primeiro, como a própria recorrente alega, “as empresas que por ora 

participam da presente Concorrência sequer tem previsão do início dessa contratação”. 

Segundo, tem-se entendimento de que o plano de mídia numa licitação do tipo técnica e 

preço tem como função demonstrar a habilidade de planejamento da agência 

concorrente, sendo uma simulação de situação hipotética. Não sabendo quando 

terminaria o processo licitatório, a Strauss fez a distribuição que julgou pertinente para 

demonstrar os melhores resultados para o cliente, dentro dos critérios apontados no 

item 22.2 e também no Briefing, e destacando a maior parte da verba para o mês de 

dezembro, já que é neste período que se comemora o Dia do Arquiteto e Urbanista e o 

aniversário do CAU.   

 

3. Sobre o Recurso apresentado pela empresa I Comunicação 

 

Primeiro, a Strauss ressalva não ser verídica a afirmação de que “TODAS as 

empresas infringiram o edital”, “devendo por via de consequência ser cancelado o 

certame como um todo”. Não foram todas as participantes que tiveram erros 

potencialmente desclassificatórios apontados. A Strauss, por exemplo, teve apenas um 
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erro constatado, de falta de rúbrica em uma página de um dos Relatos de Soluções de 

Problemas de Comunicação, que pelo edital no máximo implicaria em perda de pontos e 

não desclassificação.  

 

Segundo, a Strauss corrobora com a afirmação da I Comunicação quando diz 

que “referida punição deverá ser igualmente estendida as demais concorrentes, eis que 

o tratamento diferenciado está sendo realizado entre os competidores, SEM QUALQUER 

JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL“.  

 

Conforme detalhado no recurso da Strauss, fica evidente que caso a empresa 

Área, hipoteticamente, tivesse combinado com membro(s) da Subcomissão Técnica de 

identificar sua proposta entre as demais, a inclusão, aparentemente inofensiva, de 

diversas folhas em branco no final do Plano de Comunicação Publicitária – Não 

Identificado seria uma forma de fazê-lo. Que outro motivo teria para incluir 6 (seis) 

folhas em branco no final da sua proposta? 

 

O edital é claro a esse respeito em diversos trechos:  

 

9.1.1.3. Para preservar – até a abertura do Invólucro no 2 – o sigilo quanto à 

autoria do Plano de Comunicação Publicitária, o Invólucro no 1 não poderá: 

a) ter qualquer identificação; 

b) apresentar marca, sinal, etiqueta ou outro elemento que possibilite a 

identificação da licitante; 

 

11.2.5. O Plano de Comunicação Publicitária – Não Identificado não poderá 

ter informação, marca, sinal, etiqueta, palavra ou outro elemento que 

possibilite a identificação de sua autoria antes da abertura do Invólucro no 2. 
  

 

Portanto, esta licitante não compreende como a CPL do CAU/BR pode ignorar 

esta informação, extremamente relevante para a idoneidade e transparência do 

processo, apresentada repetidamente no edital, somente no caso da empresa Área, 

tendo desclassificado a I Comunicação por igual motivo. 
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4. CONCLUSÃO 

 

- Pede que não sejam alteradas as notas do Invólucro 1 – Plano de Comunicação 

Publicitária - Não identificado, uma vez que isso fere o sigilo e, portanto, o 

princípio de igualdade e isonomia entre as concorrentes; 

 

- Pede a desclassificação da empresa Área pelos motivos apontados. 

 

Brasília/DF, 13 de outubro de 2014. 

 

                                                    

___________________________              ____________________________ 

Fernando Andrade Chaves                 Salejandra Alves dos Santos 

OAB/MG 82.770                                      Strauss Comunicação Ltda  

 


